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Iniciação
Conheça o seu telemóvel
Luz indicadora

Câmara dianteira
Sensor de
proximidade
e luz

Auscultador
Tecla de
volume
Tecla de
ligar/desligar

Ecrã tátil

Tecla
Aplicações
recentes

Tecla
Retroceder

Tecla Ecrã
inicial
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Entrada para
auricular
Câmara
traseira
Flash

Tampa
traseira

Entrada do
carregador/
micro-USB

Altifalante

Conhecer as teclas
Tecla

Função

Tecla de
•
ligar/desligar
•
Tecla Ecrã
inicial

•
•

Prima continuamente para ativar ou
desativar o modo de voo, reiniciar, desligar
ou ativar ou desativar a vibração ou o som.
Prima para desligar ou ligar o ecrã.
Toque para sair de qualquer aplicação ou
ecrã e voltar ao ecrã inicial.
Toque continuamente para utilizar a
Pesquisa Google ou o "Now on Tap".
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Tecla

Função

Tecla
Retroceder

Toque para voltar ao ecrã anterior.

Tecla
Aplicações
recentes

Toque para visualizar as aplicações utilizadas
recentemente.

Tecla de
volume

Prima ou mantenha premida qualquer das
extremidades da tecla para aumentar ou
diminuir o volume.

Instalar o cartão micro-SIM e o cartão
microSD™
Pode instalar ou remover um cartão microSD (opcional, não
incluído) com o telemóvel ligado. É necessário desmontar o
cartão microSD antes de o remover. Consulte Utilizar o cartão
microSD como armazenamento portátil ou do telemóvel.
AVISO!
Para evitar danos no telemóvel, não utilize outros tipos de
cartão SIM, nem um cartão micro-SIM não padrão cortado a
partir de um cartão SIM. Pode obter um cartão micro-SIM
padrão junto do seu fornecedor de serviços.
1. Introduza uma unha na ranhura que se encontra perto do
canto inferior direito da tampa traseira e levante-a com
cuidado.
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2. Segure o cartão micro-SIM e o cartão microSD com o canto
cortado orientado conforme ilustrado e introduza-os nos
respetivos suportes.

Cartão microSD

Cartão
micro-SIM

3. Alinhe a tampa traseira com o lado de trás do telemóvel e
encaixe novamente a tampa na posição correta.
Certifique-se de que todas as patilhas estão fixas e de que
não existem folgas à volta da tampa.

Carregar a bateria
A bateria do seu telemóvel deverá ter energia suficiente para o
telemóvel se ligar, encontrar um sinal e efetuar algumas
chamadas. Deve carregar totalmente a bateria assim que for
possível.
Se a bateria estiver fraca, é apresentada uma mensagem no ecrã.
Quando o telemóvel estiver a carregar, o ecrã de bloqueio indica
o nível exato de carga da bateria na barra de estado.
AVISO!
Utilize apenas carregadores e cabos aprovados. A utilização de
acessórios não aprovados pode danificar o telemóvel ou causar
a explosão da bateria.
CUIDADO:
Não substitua a bateria recarregável integrada no telemóvel. Se
for necessário substituir a bateria, contacte a assistência ao
cliente da Vodafone.
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1. Ligue o adaptador à entrada do carregador. Certifique-se de
que o adaptador é inserido na orientação correta. Não force
o conetor na entrada de carregamento.

2. Ligue o carregador a uma tomada de alimentação de CA
normal. Se o telemóvel estiver ligado, é apresentado um
ícone de carregamento, por exemplo
de estado.

ou

, na barra

3. Desligue o carregador quando a bateria estiver totalmente
carregada.
NOTA:
Se a bateria estiver bastante fraca, poderá não conseguir ligar o
telemóvel, mesmo que esteja em carregamento. Neste caso,
tente novamente depois de carregar o telemóvel durante, pelo
menos, 20 minutos. Se continuar a não conseguir ligar o
telemóvel mesmo após um carregamento prolongado, contacte
o apoio ao cliente.

Prolongar a duração da bateria
As aplicações ativas, os níveis de brilho do ecrã, a utilização de
Bluetooth e Wi-Fi e a funcionalidade de GPS podem esgotar a
bateria. Pode seguir as sugestões úteis abaixo para conservar a
energia da bateria:
•

Reduza o tempo de retroiluminação do ecrã.

•

Reduza o brilho do ecrã.
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•

Desative o Wi-Fi, o Bluetooth e a sincronização automática
quando não os utilizar.

•

Desative a função de GPS quando não estiver a utilizá-la. A
maioria das aplicações que utilizam esta função consultam
periodicamente os satélites de GPS da sua localização e
cada consulta consome energia da bateria.

Ligar e desligar
•

Prima continuamente a tecla de ligar/desligar para ligar o
telemóvel.

•

Para o desligar, prima continuamente a tecla de
ligar/desligar para abrir o menu de opções e toque em
Desligar > OK.

NOTA:
Se o ecrã bloquear ou demorar muito a responder, experimente
premir continuamente a tecla de ligar/desligar durante cerca
de 16 segundos para reiniciar o telemóvel.

Primeira configuração
Ao ligar o seu telemóvel pela primeira vez depois de o comprar
ou ao repor as predefinições de fábrica (consulte Cópia de
segurança e reposição), terá de configurar algumas definições
antes de o utilizar.
Deslize um dedo sobre o campo de idioma para selecionar o
idioma. Em seguida, siga as instruções no ecrã para configurar o
telemóvel.

Bloquear/desbloquear o ecrã e as teclas
O telemóvel permite-lhe bloquear rapidamente o ecrã e as
teclas (colocar o telemóvel em modo de suspensão) quando
não pretender utilizá-lo, bem como ativar o ecrã e
desbloqueá-lo rapidamente quando precisar.
Para bloquear o ecrã e as teclas:
Para desativar rapidamente o ecrã e bloquear as teclas, prima a
tecla de ligar/desligar.
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NOTA:
Para poupar a energia da bateria, o telemóvel desliga
automaticamente o ecrã após algum tempo de inatividade.
Continua a receber mensagens e chamadas enquanto o ecrã do
telemóvel está desativado.
Para desbloquear o ecrã e as teclas:
1. Prima a tecla de ligar/desligar para ativar o ecrã.
- ou Toque duas vezes no ecrã para o ativar.
NOTA:
> Definições >
Para ativar esta função, selecione
Ecrã > Tocar duas vezes para reativar a partir do ecrã
inicial.
2. Deslize um dedo para cima sobre o ecrã.
- ou Deslize um dedo para cima a partir de um ícone de atalho da
parte inferior para abrir a respetiva aplicação ou função.
- ou Toque duas vezes numa notificação para abrir a respetiva
aplicação.
NOTA:
Se tiver definido um padrão de desbloqueio, um PIN ou uma
palavra-passe para o telemóvel (consulte Proteger o seu
telemóvel com bloqueio do ecrã), terá de desenhar o padrão ou
introduzir o PIN/palavra-passe para desbloquear o ecrã.
NOTA:
Pode editar os ícones de atalho no ecrã de bloqueio. Selecione
> Definições > Ecrã > Editar atalhos do ecrã de bloqueio
a partir do ecrã inicial e toque num atalho para o alterar ou
toque em Adicionar atalho para adicionar um.

Utilizar o ecrã tátil
O ecrã tátil do telemóvel permite-lhe controlar as ações através
de uma variedade de gestos.
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•

Tocar
Quando pretende escrever utilizando o teclado no ecrã,
selecione itens no ecrã, tais como ícones de aplicações e de
definições, ou prima os botões no ecrã, apenas tocando
com o dedo.

•

Tocar e manter
Para abrir as opções disponíveis para um item (por exemplo,
uma mensagem ou uma ligação numa página web), toque
continuamente com o dedo no item.

•

Deslizar
Deslizar significa arrastar um dedo rapidamente na vertical
ou na horizontal ao longo do ecrã.
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•

Arrastar
Para arrastar, toque e mantenha o dedo durante alguns
segundos antes de o começar a mover. Enquanto estiver a
arrastar, não solte o dedo até alcançar a posição-alvo.

•

Aproximar e afastar os dedos
Em algumas aplicações (por exemplo, Mapas, Navegador e
Galeria), pode ampliar ou reduzir o conteúdo se colocar dois
dedos no ecrã ao mesmo tempo e aproximá-los (para
reduzir) ou afastá-los (para ampliar).

•

Rodar o ecrã
Na maioria dos ecrãs, pode alterar automaticamente a
orientação da vista vertical para a horizontal colocando o
telemóvel de lado.
NOTA:
É necessário que a função de rotação automática esteja
ativada para que a orientação do ecrã mude
>
automaticamente. Toque na tecla Ecrã inicial >
Definições > Ecrã > Quando o dispositivo é rodado e
selecione Rodar o conteúdo do ecrã.
Também pode aceder ao controlo da rotação do ecrã se
deslizar um dedo para baixo duas vezes a partir da barra de
estado e tocar em Rotação automática/Retrato.
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Descrição do ecrã inicial
O ecrã inicial é o ponto de partida para as aplicações, funções e
menus do telemóvel. Pode personalizar o ecrã inicial
adicionando atalhos, pastas, widgets e muito mais.
Barra de estado
Pesquisa Google
Widgets

Pasta
Atalho

Principais atalhos
Painéis do ecrã inicial alargado
O ecrã inicial é extensível para oferecer mais espaço para atalhos,
widgets e muito mais. Basta deslizar o dedo para a esquerda ou
para a direita no ecrã inicial para ver os painéis de extensão.
Pode adicionar ou remover painéis do ecrã inicial ou alterar a
ordem dos mesmos.
Para adicionar um novo painel ao ecrã inicial:
ou toque
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
continuamente num ponto vazio do ecrã inicial e selecione
WIDGETS.
2. Toque continuamente num ícone de aplicação ou num
widget e arraste-o até à extremidade direita do ecrã para
criar um novo painel do ecrã inicial e colocar aí o ícone ou
widget.
NOTA:
Não pode existir nenhum painel vazio no ecrã inicial. Se
eliminar o último ícone ou widget ou a última pasta de um
painel do ecrã inicial, esse painel será eliminado.
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Para alterar a posição de um painel do ecrã inicial:
1. Toque continuamente num ponto vazio do ecrã inicial e
deslize para a esquerda ou direita para ver as miniaturas do
ecrã inicial.
2. Toque continuamente numa miniatura e arraste-a para a
esquerda ou direita até à posição pretendida.
Para abrir a sua aplicação de ecrã inicial favorita:
Pode deslizar um dedo para a direita no ecrã inicial para abrir
rapidamente a sua aplicação favorita.
1. Toque na tecla Ecrã inicial e deslize um dedo para a direita,
se necessário, para chegar ao extremo esquerdo do ecrã
inicial.
2. Deslize um dedo para a direita no ecrã para a abrir a sua
aplicação favorita.
NOTA:
Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições > Ecrã e toque
em Ecrã inicial para ativar ou desativar esta função, ou toque
em Aplicação favorita do ecrã inicial para selecionar a sua
aplicação favorita.
Ecrã inicial padrão e ecrã inicial simples
O ecrã inicial padrão tem a disposição Android padrão, enquanto
o ecrã inicial simples oferece melhor acessibilidade e facilidade
de utilização. Pode alternar entre os dois em qualquer
momento conforme preferir.
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições > Ecrã
inicial.
2. Selecione o ecrã inicial pretendido.
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Personalizar
Alterar o idioma do sistema
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
entrada > Idioma.

> Definições > Idioma e

2. Selecione o idioma pretendido.

Definir a data e a hora
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
hora.

> Definições > Data e

2. Defina a data, a hora, o fuso horário e o formato da hora.
f

Para ajustar a data e a hora automaticamente, ative a
opção Data e hora automáticas.

f

Para ajustar a data e a hora manualmente, desative a
opção Data e hora automáticas e toque em Definir
data / Definir hora para alterar a data e a hora.

f

Para ajustar o fuso horário automaticamente, ative a
opção Fuso horário automático.

f

Para ajustar o fuso horário manualmente, desative a
opção Fuso horário automático e toque em
Selecionar fuso horário para definir o fuso horário
correto.

f

Para ajustar o formato da hora, toque em Utilizar
formato de 24 horas.

Alterar o toque e o som de notificação
Pode personalizar o toque padrão para chamada recebida e o
som de notificação predefinidos.
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
notificações.

> Definições > Som e

2. Toque em Toque do telefone ou Toque de notificação
predefinido.
3. Selecione o toque pretendido.
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NOTA:
Se tiver mais ficheiros de áudio guardados na pasta
Notificações do armazenamento interno ou do cartão
microSD, toque em Mais toques ou Mais notificações na
parte superior da lista de toques para escolher outro toque.
4. Toque em OK.
NOTA:
Consulte Definir um toque para um contacto para saber como
atribuir um toque especial a um contacto específico.

Ligar/desligar os sons do sistema
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
notificações > Outros sons.

> Definições > Som e

2. Toque em Sons do teclado, Sons de bloqueio de ecrã,
Sons de toques ou Vibrar ao tocar.

Ajustar o volume
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
notificações.

> Definições > Som e

2. Arraste os cursores abaixo de Volume de multimédia,
Volume do alarme e Volume do toque para ajustar o
volume para cada tipo de áudio.
NOTA:
Pode ajustar o volume de multimédia quando uma aplicação
multimédia está a ser utilizada premindo a tecla de volume. Se
não existir uma aplicação de multimédia ativa, prima a tecla de
volume para ajustar o volume do toque (ou o volume do
auricular durante uma chamada).

Utilizar o modo "Não incomodar"
Pode limitar as interrupções com o modo "Não incomodar". Este
modo silencia o telemóvel para que não emita sons nem vibre
quando o utilizador desejar.
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Para ativar o modo "Não incomodar":
1. Deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã com
dois dedos para aceder às Definições rápidas.
2. Toque em

(Não incomodar).

3. Toque em Silêncio total, Apenas alarmes ou Apenas
prioridade conforme pretenda permitir exceções ou não.
Pode personalizar as exceções quando a opção Apenas
prioridade está selecionada.
4. Toque em Até desativar isto se pretender que a
desativação do modo "Não incomodar" seja manual; toque
em
ou
para definir a hora em que o modo "Não
incomodar" será desativado automaticamente.
5. Toque em CONCLUÍDO.
•

NOTAS:
Prima continuamente a tecla de ligar/desligar e toque em
para ativar rapidamente a opção Apenas alarmes ou
para ativar a vibração.
toque em

•

Para ver a barra de volume, prima a tecla de volume
quando não existir uma aplicação de multimédia ativa.
Arraste o cursor para a esquerda ou prima continuamente a
tecla de diminuir o volume para ativar a vibração. Prima
novamente a tecla para ativar a opção Apenas alarmes.

•

Para ativar rapidamente o modo "Não incomodar”, prima a
tecla de volume e depois toque em TERMINAR AGORA
quando o ecrã for desbloqueado ou prima continuamente a
tecla de ligar/desligar e toque em .

Definir exceções do modo "Não incomodar" (Apenas
prioridade):
Pode definir avisos, eventos e contactos como exceções para o
modo "Não incomodar" utilizar quando está definido como
Apenas prioridade.
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições > Som e
notificações > Não incomodar > Prioridade permite
apenas.
2. Ative o interruptor junto aos itens que deseja permitir.
Toque em Mensagens ou Chamadas e defina quem pode
incomodá-lo com mensagens ou chamadas.
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NOTA:
Quando a opção Autores de chamadas repetentes estiver
ativada, receberá uma notificação se alguém tentar contactá-lo
uma segunda vez dentro de 15 minutos, mesmo que as
notificações dessa pessoa não estejam definidas como
prioritárias.
Para definir uma regra para o modo "Não incomodar":
Se deseja permitir todas as notificações durante a maior parte
do tempo mas pretender limitar as notificações em horários
específicos (como durante a noite ou nos fins de semana), pode
definir uma regra para o modo "Não incomodar".
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições > Som e
notificações > Não incomodar > Regras automáticas.
2. Toque em Adicionar regra.
3. Introduza o nome da regra, selecione Regra de tempo ou
Regra de eventos e toque em OK.
4. Para uma regra de tempo, defina os dias, as horas de início e
de fim e ative o modo "Não incomodar". Para uma regra de
eventos, selecione a conta de Calendário na qual pretende
definir a regra, selecione o tipo de resposta que deseja
utilizar e ative o modo "Não incomodar".
NOTA:
Para ativar ou desativar uma regra, toque nela para abrir o ecrã
de detalhes e, em seguida, toque no botão de ligar/desligar.

Aplicar novos papéis de parede
Pode definir o papel de parede do ecrã inicial e do ecrã de
bloqueio.
1. Toque continuamente num ponto vazio do ecrã inicial e
depois toque em IMAGENS DE FUNDO.
2. Deslize para a esquerda ou direita no painel de imagens de
fundo para selecionar uma imagem de fundo ou uma
animação, ou toque em As minhas fotografias para
escolher a imagem que pretender utilizar como imagem de
fundo. Una os dedos sobre a imagem se desejar recortá-la.
3. Toque em Definir imagem de fundo.
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NOTA:
>
Além disso, pode tocar na tecla Ecrã inicial >
Definições > Ecrã > Imagem de fundo para escolher uma
imagem da Galeria, Fotografias ou Imagens de fundo ou uma
animação de Imagens de fundo ativas.

Alterar o brilho do ecrã
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições > Ecrã >
Nível de brilho.
2. Arraste o cursor para ajustar manualmente o brilho do ecrã.
NOTA:
O seu telemóvel pode ajustar automaticamente o brilho da ecrã
em função da luz existente. Toque em Brilho adaptável no
ecrã de definições do ecrã para ativar ou desativar esta função.

Proteger o seu telemóvel com bloqueio do
ecrã
Pode proteger o seu telemóvel criando um bloqueio do ecrã.
Quando está ativado, é necessário passar o dedo pelo ecrã,
desenhar um padrão ou introduzir um PIN numérico ou uma
palavra-passe para desbloquear o ecrã e as teclas do telemóvel.
> Definições >
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
Segurança > Bloqueio de ecrã.
2. Toque em Nenhum, Deslizar rapidamente, Padrão, PIN
ou Palavra-passe.
X
X

X

X

Toque em Nenhum para desativar o bloqueio do ecrã.
Toque em Deslizar rapidamente para ativar o
bloqueio do ecrã e permitir o desbloqueio com uma
passagem do dedo no ecrã. Pode desbloquear o ecrã
tocando nele e deslizando para cima.
Toque em Padrão para desenhar duas vezes o padrão
que terá de desenhar para desbloquear o ecrã.
Toque em PIN ou Palavra-passe para definir o PIN
numérico ou a palavra-passe que terá de introduzir para
desbloquear o ecrã.
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3. Para o bloqueio com Padrão, PIN ou palavra-passe,
selecione a forma como pretende receber notificações e o
respetivo conteúdo a apresentar quando o telemóvel está
bloqueado. Em seguida, toque em CONCLUÍDO.
NOTA:
Não se esqueça do padrão, do PIN ou da palavra-passe que
definir. Caso contrário, terá de atualizar o software do telemóvel
para voltar a utilizá-lo.

Proteger o telemóvel com encriptação
É possível encriptar todos os dados do telemóvel: as suas contas,
dados de aplicações, músicas e outros conteúdos multimédia,
informações transferidas, etc. Se o fizer, tem de desenhar um
padrão de desbloqueio ou introduzir um PIN numérico ou uma
palavra-passe sempre que ligar o telemóvel.
AVISO!
A encriptação é irreversível. A única forma de reverter para um
telemóvel não encriptado é repor os dados de fábrica, o que
elimina todos os seus dados.
A encriptação proporciona uma proteção adicional no caso de o
seu telemóvel ser roubado, podendo ser obrigatório ou
recomendado em algumas organizações. Consulte o seu
administrador de sistema antes de a ativar. Em muitos casos, o
padrão, a palavra-passe ou o PIN definido para a encriptação é
controlado pelo administrador do sistema.
Antes de ativar a encriptação, prepare-se da seguinte forma:
• Defina um padrão, PIN ou palavra-passe de bloqueio do
ecrã.
• Carregue a bateria.
• Mantenha o telemóvel ligado ao carregador.
• O processo de encriptação demora uma hora ou mais: não
pode interromper o processo ou perderá alguns ou todos os
seus dados.
Quando estiver pronto para ativar a encriptação:
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições >
Segurança > Encriptar telemóvel.
2. Leia atentamente as informações sobre encriptação.
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O botão ENCRIPTAR TELEMÓVEL está inativo (escurecido)
se a bateria não estiver carregada e o telefone não estiver
ligado ao carregador.
Se entretanto decidir não encriptar o telemóvel, toque na
tecla Retroceder.
AVISO!
Se interromper o processo de encriptação, perderá dados.
3. Toque em ENCRIPTAR TELEMÓVEL.
4. Desenhe o padrão de bloqueio do ecrã ou introduza o PIN
ou a palavra-passe.
5. Toque novamente em ENCRIPTAR TELEMÓVEL.
O processo de encriptação inicia. A encriptação poderá demorar
uma hora ou mais, durante a qual o seu telemóvel pode ser
reiniciado várias vezes.
Quando a encriptação estiver concluída, ser-lhe-á solicitado que
desenhe o padrão de desbloqueio ou introduza o PIN ou a
palavra-passe.
A partir daí, deve desenhar o padrão de desbloqueio ou
introduzir o PIN ou a palavra-passe sempre que ligar o telemóvel,
para o desencriptar.

Proteger o seu telemóvel com fixação do ecrã
Pode utilizar a função de fixação do ecrã para manter sempre a
mesma aplicação no ecrã e impedir que outras pessoas mudem
para outras aplicações ou acedam às suas informações pessoais.

Ativar a fixação do ecrã
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
Segurança > Fixação do ecrã.

> Definições >

2. Toque no botão de ligar/desligar.
3. Se pretender que o telemóvel solicite o padrão de
desbloqueio, o PIN ou a palavra-passe antes de anular a
fixação do ecrã, ative a opção Pedir sequência de
desbloqueio/PIN/palavra-passe antes de soltar quando
tiver definido o bloqueio do ecrã.
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Fixar um ecrã
1. Certifique-se de que a fixação do ecrã está ativada.
2. Abra a aplicação que deseja manter no ecrã.
3. Toque na tecla Aplicações recentes.
4. Se existirem muitos separadores de aplicação, deslize para
cima até encontrar
frente.
5. Toque em

no separador que está mais à

.

Anular a fixação do ecrã
Para anular a fixação do ecrã e voltar à utilização normal, toque
continuamente na tecla Retroceder.
Se tiver ativado o pedido de padrão de desbloqueio, PIN ou
palavra-passe antes de anular a fixação do ecrã, deslize um dedo
sobre o ecrã de bloqueio e desenhe o padrão ou introduza o PIN
ou a palavra-passe.
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Princípios básicos
Monitorizar o estado do telemóvel
A barra de estado na parte superior do ecrã inicial inclui ícones
de estado do telemóvel e dos serviços no lado direito.
Seguem-se alguns dos ícones que pode ver.

/

/

EDGE ligado

Sem sinal

3G/HSPA+ ligado

Intensidade do
sinal

4G ligado

Modo de voo

Modo "Não
incomodar" ativado
(Apenas alarmes ou
Apenas prioridade)

Bluetooth® ativado

Modo "Não
incomodar" ativado
(Silêncio total)

Ligado a uma rede
Wi-Fi®

Vibração ativada

Altifalante ativado

Bateria fraca

Microfone do
telemóvel
desativado

Bateria parcialmente
descarregada

GPS ativado

Bateria totalmente
carregada

Alarme definido

Bateria a carregar

Hotspot Wi-Fi
móvel

Gerir as notificações
Ícones de notificação
A barra de estado na parte superior do ecrã inicial inclui ícones
de notificação no lado esquerdo. Seguem-se alguns dos ícones
que pode ver.
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Nova SMS/MMS

Nova rede Wi-Fi
detetada

/

Nova(s)
mensagem(ns) na
aplicação de e-mail

A transferir dados

/

Nova(s)
mensagem(ns) na
aplicação Gmail™

A enviar dados

Chamada não
atendida

Partilha de Internet
por USB ativada

Chamada em curso

Auricular com fios
ligado

Chamada em espera

Cartão microSD
montado

Música em
reprodução

Abrir/fechar o painel de notificações
As notificações indicam a chegada de novas mensagens,
eventos de calendário e alarmes, bem como eventos em curso,
como a reprodução de música. Pode abrir o painel de
notificações para visualizar os detalhes das notificações.
•

Para abrir o painel de notificações, passe o dedo no ecrã de
cima para baixo.

•

Para fechar o painel de notificações, deslize o dedo para
cima no ecrã ou toque na tecla Retroceder.

Responder ou remover uma notificação
No painel de notificações, pode responder a uma notificação ou
remover as notificações. O painel de notificações também
suporta notificações expansíveis que lhe permitem executar
ações adicionais a partir da própria notificação.
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•

Para responder a uma notificação, basta tocar nesta.

•

Deslize para baixo com um dedo para expandir
determinadas notificações. Pode também deslizar dois
dedos na vertical ou fazer zoom para expandir ou fechar
determinadas notificações.

•

Para remover uma notificação, deslize-a para a esquerda ou
para a direita.

•

Para remover todas as comunicações, toque em
baixo de todas as notificações.

•

Para gerir as notificações que recebeu, toque e mantenha
premida uma notificação para identificar a aplicação que a

por

e ativar ou desativar
criou. Em seguida, pode tocar em
algumas ou todas as seguintes definições.
X
Bloquear tudo: Ocultar as notificações futuras desta
aplicação.
X
Tratar como prioridade: Mostrar as notificações
apenas quando o modo "Não incomodar" está definido
como "Apenas prioridade".
X

X

Permitir espreitar: Permitir que esta aplicação mostre
determinadas notificações rapidamente no ecrã atual.
Ocultar conteúdo sensível: Ocultar o conteúdo das
notificações desta aplicação quando o telemóvel está
bloqueado.

NOTA:
Se bloquear as notificações de uma aplicação, poderá não ver
alertas e atualizações. As notificações de algumas aplicações
não podem ser bloqueadas.

Utilizar as definições rápidas
As Definições rápidas permitem ver e alterar facilmente as
definições mais comuns do seu telemóvel.
Para aceder às Definições rápidas, abra o painel de notificações
e arraste o painel para baixo ou deslize para baixo a partir da
parte superior da ecrã com dois dedos.
As Definições rápidas são as seguintes:
•

Brilho: Arraste o cursor para ajustar o brilho do ecrã.

•

Wi-Fi: Toque para ativar ou desativar o Wi-Fi. Para abrir as
definições de Wi-Fi, toque na palavra "Wi-Fi". Consulte Ligar
a uma rede Wi-Fi.
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•

Bluetooth: Toque para ligar ou desligar o Bluetooth. Para
abrir as definições de Bluetooth, toque na palavra
"Bluetooth". Consulte Ligar a dispositivos Bluetooth.

•

Não incomodar/Silêncio total/Apenas
alarmes/Apenas prioridade: Toque para ativar o modo
"Não incomodar" e selecione uma opção. Toque
novamente para desativar o modo "Não incomodar".
Consulte Utilizar o modo "Não incomodar".

•

Dados móveis: Toque para ver a utilização de dados
móveis, ativar ou desativar o acesso a dados através da rede
móvel e aceder a outras definições.

•

Modo de voo: Toque para ativar ou desativar o modo de
voo.

•

Rotação automática/Retrato: Toque para ativar ou
desativar a função de rotação automática do ecrã.

•

Lanterna: Toque para ligar ou desligar o flash.

•

Localização: Toque para ativar ou desativar os serviços de
localização. Consulte Localização.

•

NFC: Toque para ativar ou desativar o NFC. Consulte Troca
de dados por NFC.

•

Poupança de bateria: Toque para ativar ou desativar a
poupança da bateria. Consulte Bateria.

•

Poderão aparecer outros botões nas Definições rápidas
após as respetivas funções serem utilizadas pelo menos
uma vez.

•

No ecrã de Definições rápidas, toque em
na parte
superior para abrir o menu Definições; toque no ícone da
bateria para abrir o ecrã de definições da bateria; toque em
para gerir os utilizadores e mudar de utilizador.

NOTAS:

Gerir atalhos e widgets
Adicionar atalhos e widgets
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
.
- ou Para adicionar widgets, toque continuamente num ponto
vazio do ecrã inicial e selecione WIDGETS.
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2. Deslize para cima ou para baixo para ver as aplicações e os
widgets disponíveis.
3. Toque e mantenha premido um widget ou um ícone de
aplicação e arraste-o para um painel do ecrã inicial.
NOTA:
Enquanto mantém premido o item, pode arrastá-lo até a
extremidade direita do ecrã para criar um novo painel do ecrã
inicial e colocar aí o item.

Mover atalhos ou widgets
1. Toque continuamente num atalho ou widget no ecrã inicial.
2. Arraste-o para o local pretendido.

Remover atalhos ou widgets
1. Toque continuamente num atalho ou widget no ecrã inicial.
2. Arraste-o para

(Remover) para o remover.

Ajustar o tamanho de um widget
1. Toque e mantenha premido um widget no ecrã inicial e, em
seguida, solte-o.
2. É apresentado um contorno em volta do widget. Arraste o
contorno para redimensionar o widget.
NOTA:
Alguns widgets não podem ser redimensionados.

Organizar com pastas
Pode criar pastas no ecrã inicial e adicionar vários atalhos a uma
pasta.
Pode mover ou remover pastas da mesma forma que move ou
remove atalhos.
1. Toque continuamente num atalho do ecrã inicial e arraste-o
rapidamente para cima de outro atalho.
2. Solte o atalho. Será criada uma nova pasta e ambos os
atalhos são adicionados à pasta.
3. Para adicionar mais atalhos à pasta, toque continuamente
num atalho e arraste-o para pasta antes de o libertar.
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NOTA:
Toque na pasta e, em seguida, toque no campo de nome para
mudar o nome da pasta.

Reorganizar os atalhos primários
O ecrã inicial inclui uma área de atalhos primários
personalizáveis na parte inferior, que é visível em todos os ecrãs
iniciais. Pode ter até quatro itens na área de atalhos primários.
Arraste os atalhos ou as pastas para dentro ou para fora desta
área para a reorganizar.

Introduzir texto
Pode introduzir texto com o teclado no ecrã. Algumas
aplicações abrem o teclado automaticamente. Noutras
aplicações, terá de tocar no campo onde pretende introduzir o
texto. Toque na tecla Retroceder para ocultar o teclado do ecrã.
Também pode introduzir texto falando com a função de escrita
por voz Google.

Ativar ou desativar métodos de introdução
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
entrada > Teclado atual.

> Definições > Idioma e

2. Toque em ESCOLHER TECLADOS na parte inferior.
3. Deslize os botões ao lado dos métodos de introdução para
os ativar ou desativar.
NOTA:
Alguns métodos de introdução predefinidos não podem ser
desativados.

Alterar os métodos de introdução
1. Quando utilizar o teclado no ecrã para introduzir texto, o
aparece na barra de estado.
ícone
2. Abra o painel de notificações e toque em Alterar teclado.
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3. Selecione o método de introdução pretendido.
NOTA:
aparece apenas quando existe mais do que um
O ícone
método de introdução instalado e ativado.

Teclado Android
O Teclado Android fornece uma disposição semelhante à de um
teclado de computador. Quando a rotação automática do ecrã
está ativada, o teclado muda da disposição vertical para a
disposição horizontal quando o telefone é rodado para a
horizontal. Algumas aplicações não suportam o teclado na
horizontal.

•

Toque nas teclas alfabéticas para introduzir letras. Toque
continuamente em algumas teclas específicas para
introduzir as respetivas letras com acento ou números. Por
exemplo, para introduzir É, toque continuamente em
até aparecerem as letras com acento disponíveis e o
número 3. Em seguida, deslize para escolher É.

•

•

À medida que for introduzindo uma palavra, surgem opções
na parte superior do teclado. Toque para selecionar a
palavra pretendida; toque continuamente para ver mais
opções possíveis.
Toque em

para utilizar letras maiúsculas. Toque duas

vezes em

para bloquear em letra maiúscula. Esta tecla

também muda para indicar o estado atual:
para maiúsculas e
minúsculas,
bloqueada em maiúsculas.
•

Toque em

para

quando está

para eliminar o texto antes do cursor.
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•

para selecionar números e símbolos.
Toque em
Em seguida, pode tocar em
para ver mais.

•

Toque em

•

Toque em

•

para alterar o idioma de
Toque continuamente em
introdução ou configurar o Teclado Android.

para iniciar um novo parágrafo.
para utilizar a escrita por voz Google.

Escrita com gestos
O Teclado Android é compatível com a função de escrita com
gestos. Pode utilizar esta função para introduzir uma palavra
deslizando o dedo sobre as letras.
Para ativar e utilizar a escrita com gestos:
no Teclado Android e, em
1. Toque continuamente em
seguida, toque em Definições do teclado Android.
2. Toque em Escrita com gestos e, em seguida, toque em
Ativar escrita com gestos se esta função estiver
desativada.
3. Deslize o dedo de letra para letra sobre o teclado para
compor a palavra sem levantar o dedo até chegar ao fim da
palavra.

Fim da
palavra

Início da
palavra

NOTAS:
•

Toque quando desejar. Se pretender introduzir uma única
letra, basta um toque.

•

Levante o dedo no fim da palavra. O teclado adiciona
automaticamente um espaço quando começar a introduzir
a palavra seguinte.

Escrita por voz Google
A Escrita por voz Google utiliza o Serviço de Reconhecimento
de Voz Google para converter voz em texto.
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1. Toque em
para aceder à função de escrita por voz
quando estiver a utilizar o Teclado Android.
Alternativamente, puxe a barra de estado para baixo quando
estiver a introduzir texto, toque em Alterar teclado e, em
seguida, toque em Escrita por voz Google.
2. Quando aparecer a imagem do microfone, diga o que
pretende introduzir.
3. Pode continuar a introduzir texto para o manter ou eliminar.
NOTA:
Diga "vírgula", "ponto final", "ponto de interrogação" ou "ponto
de exclamação" para introduzir pontuação.

Definições de métodos de introdução
Para configurar os métodos de introdução, toque em
Definições > Idioma e entrada a partir do ecrã inicial.

>

Na secção Teclado e métodos de introdução, pode definir o
método de introdução atual e configurar os diversos métodos
de introdução.

Editar texto
•

Mover o ponto de inserção: Toque no local onde
pretender escrever. O cursor pisca na nova posição e é
apresentado um separador sob esta. Arraste o separador
para mover o cursor.

•

Selecionar texto: Toque continuamente ou toque duas
vezes no texto. A palavra mais próxima é destacada, com
um separador em cada extremidade da seleção. Arraste os
separadores para alterar a seleção.

•

Cortar ou copiar: Selecione o texto que pretende
manipular. Em seguida, toque em CORTAR ou COPIAR
para cortar ou copiar o texto para a área de transferência.

•

Substituir texto com texto da área de transferência:
Selecione o texto que pretende substituir. Em seguida,
toque em COLAR.
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•

Inserir texto da área de transferência no campo de
texto: Toque continuamente no separador abaixo do cursor
e, em seguida, selecione COLAR.

Abrir e alternar entre aplicações
Abrir uma aplicação
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
para abrir o ecrã da lista
de aplicações.
2. Deslize para cima ou para baixo no ecrã e toque numa
aplicação para a abrir.
NOTA:
Arraste o cursor do lado direito do ecrã para a letra inicial da
aplicação pretendida ou toque na caixa de pesquisa da parte
superior para procurar aplicações.

Alternar entre aplicações abertas recentemente
1. Toque na tecla Aplicações recentes. As aplicações que
utilizou recentemente são apresentadas em diferentes
separadores. Deslize para cima e para baixo para ver todos
os separadores.
2. Toque num separador para abrir essa aplicação.
NOTA:
Pode deslizar um dedo transversalmente sobre um separador ou
tocar no X do separador para o remover do ecrã. Toque em
para remover todos os separadores.

Desinstalar uma aplicação
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
de aplicações.

para abrir o ecrã da lista

2. Toque continuamente num ícone de aplicação e arraste-o
(Desinstalar) na parte superior do ecrã.
para
3. Toque em OK para desinstalar a aplicação.
NOTA:
Algumas aplicações pré-instaladas não podem ser desinstaladas.
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Ligar a redes e dispositivos
Ligar a redes móveis
Controlar a utilização de dados móveis
Para ativar ou desativar o acesso a dados:
> Definições >
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
Utilização de dados.
2. Toque no botão Dados móveis para ativar ou desativar a
utilização de dados móveis.
Para obter serviços de dados em roaming:
> Definições > Mais >
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
Redes móveis.
2. Toque no botão Roaming de dados se estiver desligado.
NOTA:
Os encargos do roaming de dados podem ser significativos.

Selecionar tipo de rede preferido
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições > Mais >
Redes móveis > Tipo de rede preferido.
2. Toque no tipo de rede que preferir para ligações.

Definir nomes de pontos de acesso
Para ligar à Internet, pode utilizar as predefinições de Nomes de
pontos de acesso (APN). E se pretende adicionar um novo APN,
contacte o fornecedor de serviços para obter as informações
necessárias.
> Definições > Mais >
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
Redes móveis > Nomes dos pontos de acesso.
.
2. Toque em
3. Toque em cada item para introduzir as informações que
receber do seu fornecedor de serviços.
4. Toque em

> Guardar para concluir.
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NOTA:
Para repor as predefinições de APN, toque em
predefinição.

> Repor

Selecionar o operador de rede
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições > Mais >
Redes móveis > Operadores de rede.
2. Toque em Procurar redes para procurar todas as redes
disponíveis.
3. Toque numa rede na lista de redes para registar
manualmente.
Também pode tocar em Escolher automaticamente para
selecionar a rede preferida automaticamente.

Ligar a uma rede Wi-Fi
O Wi-Fi é uma tecnologia de rede sem fios que pode permitir o
acesso à Internet a distâncias de até 100 metros, dependendo
do router Wi-Fi e do ambiente que o rodeia.

Ligar o Wi-Fi e estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi
1. Toque na tecla Ecrã inicial >

> Definições > Wi-Fi.

2. Deslize o botão Wi-Fi para a posição On (ligado) para ativar
o Wi-Fi.
3. Toque num nome de rede para ligar a essa rede.
4. Se a rede se encontrar protegida, introduza a palavra-passe
e toque em LIGAR.
NOTA:
O seu telemóvel liga-se automaticamente a redes Wi-Fi
utilizadas anteriormente quando estão dentro do alcance.

Receber notificações de redes abertas
1. Toque na tecla Ecrã inicial >

> Definições > Wi-Fi.

2. Deslize o botão Wi-Fi para a posição On (ligado).
3. Toque em

> Avançadas.

4. Deslize o botão Notificação de rede.
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Quando o Wi-Fi está ativado, o utilizador recebe notificações na
barra de estado quando o telemóvel deteta uma rede Wi-Fi
aberta. Desligue esta opção para desativar as notificações.

Adicionar uma rede Wi-Fi
Pode adicionar uma rede Wi-Fi que não transmita o nome (SSID)
ou adicionar uma rede Wi-Fi que esteja fora do alcance.
Para ligar a uma rede segura, deve em primeiro lugar obter os
detalhes de segurança junto do administrador da rede.
1. Toque na tecla Ecrã inicial >

> Definições > Wi-Fi.

2. Deslize o botão Wi-Fi para a posição On (ligado).
3. Toque em > Adicionar rede.
4. Introduza o SSID (nome) da rede. Se necessário, introduza
os dados de segurança ou outros dados de configuração da
rede.
5. Toque em GUARDAR.

Ligar a uma rede com WPS
O Wi-Fi Protected Setup (WPS) é uma funcionalidade que facilita
a ligação do telemóvel a pontos de acesso que suportam WPS.
Pode utilizar um dos métodos seguintes para ligar o seu
telemóvel a uma rede sem fios com WPS.
Método um: botão WPS (recomendado)
1. Toque na tecla Ecrã inicial >

> Definições > Wi-Fi.

2. Deslize o botão Wi-Fi para a posição On (ligado).
3. Toque em

> Avançadas > Botão WPS.

4. Prima o botão WPS no ponto de acesso e este irá
reconhecer o seu telemóvel e adicioná-lo à rede.
Método dois: número PIN
1. Toque na tecla Ecrã inicial >

> Definições > Wi-Fi.

2. Deslize o botão Wi-Fi para a posição On (ligado).
3. Toque em

> Avançadas > Introdução PIN WPS.

4. O número PIN WPS é apresentado no ecrã. Introduza o
número PIN na página de configuração do ponto de acesso.

40

Depois de introduzir o número PIN, o seu telemóvel encontra
automaticamente o ponto de acesso e configura a ligação.
NOTA:
Para obter informações detalhadas sobre a funcionalidade WPS
do ponto de acesso, consulte os documentos do utilizador.

Esquecer uma rede Wi-Fi
Pode fazer o telemóvel esquecer os detalhes de uma rede Wi-Fi
adicionada, por exemplo, se não quiser que o telemóvel ligue
automaticamente ou se for uma rede que já não utiliza.
1. Toque na tecla Ecrã inicial >

> Definições > Wi-Fi.

2. Deslize o botão Wi-Fi para a posição On (ligado).
3. Toque no nome da rede Wi-Fi e, em seguida, toque em
ESQUECER.

Ajustar as definições avançadas de Wi-Fi
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
2. Toque em
definições.

> Definições > Wi-Fi.

> Avançadas para configurar as seguintes

f

Notificação de rede: Receber notificações na barra de
estado quando o Wi-Fi está ligado e existe uma rede
aberta disponível.

f

Manter Wi-Fi ligada durante suspensão: Defina a
opção se pretender manter o Wi-Fi ligado quando o
dispositivo está no modo de espera.

f

Instalar certificados: Instalar os certificados
necessários para a ligação a determinadas redes Wi-Fi.

f

Wi-Fi Direct: Utilizar a funcionalidade Wi-Fi Direct.
Consulte Utilizar o Wi-Fi Direct®.

Botão WPS: Ligar a uma rede WPS através do método
de botão.
f Introdução PIN WPS: Ligar a uma rede WPS através do
método de PIN do telemóvel.
f

f

Endereço MAC: Verificar o endereço MAC.

f

Endereço IP: Verificar o endereço IP do telemóvel.
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Utilizar o Wi-Fi Direct®
O Wi-Fi Direct permite aos dispositivos Wi-Fi partilhar ficheiros e
dados diretamente através da ligação entre si sem a
necessidade de pontos de acesso sem fios (hotspots).

Ligar a outro dispositivo através do Wi-Fi Direct
1. Toque na tecla Ecrã inicial >

> Definições > Wi-Fi.

2. Se o Wi-Fi estiver desativado, deslize o botão Wi-Fi para a
posição On (ligado).
3. Toque em > Avançadas > Wi-Fi Direct. O seu telemóvel
irá procurar outros dispositivos ativados com ligações Wi-Fi
Direct.
4. Toque num nome de dispositivo em Dispositivos
emparelhados para efetuar a ligação.
O outro dispositivo irá receber um pedido de ligação e terá
de o aceitar para estabelecer ligação. Ambos os dispositivos
podem necessitar da introdução de um PIN comum.
5. Assim que estiver ligado, o dispositivo aparece como
“Ligado” na lista Dispositivos emparelhados.

Enviar dados através de Wi-Fi Direct
1. Abra a aplicação adequada e selecione o ficheiro ou item
que pretende partilhar.
2. Selecione a opção de partilha através de Bluetooth. O
método pode variar dependendo da aplicação e do tipo de
dados.
3. Toque num dispositivo emparelhado com o telemóvel ou
aguarde até ao fim da pesquisa de novos dispositivos e
toque num dos que forem encontrados.

Receber dados através de Wi-Fi Direct
Quando o telemóvel recebe um pedido de transferência de
dados através de Wi-Fi Direct, apresenta uma notificação na
barra de estado. Abra o painel de notificações e selecione
Aceitar para começar a receber os dados.
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Os ficheiros recebidos são guardados automaticamente numa
pasta dedicada (WiFiShare, por exemplo). Pode aceder aos
ficheiros com a aplicação Gestor de ficheiros.

Ligar a dispositivos Bluetooth
O Bluetooth é uma tecnologia de comunicações sem fios de
curto alcance. Os telemóveis ou outros dispositivos equipados
com Bluetooth podem trocar informações sem fios a uma
distância de cerca de 10 metros (32,8 pés). Os equipamentos
Bluetooth têm de ser emparelhados para poderem comunicar.

Ligar/desligar o Bluetooth
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
Bluetooth.

> Definições >

2. Deslize o botão Bluetooth para a posição On (ligado) ou
Off (desligado).
Quando o Bluetooth está ligado, o ícone
barra de estado.

é apresentado na

Alterar o nome do dispositivo
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
Bluetooth.

> Definições >

2. Deslize o botão Bluetooth para a posição On (ligado) se o
Bluetooth estiver desligado.
3. Toque em

> Mudar o nome deste dispositivo.

4. Edite o nome e toque em MUDAR O NOME.

Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições >
Bluetooth.
2. Deslize o botão Bluetooth para a posição On (ligado) se o
Bluetooth estiver desligado.
O seu telemóvel procura automaticamente e exibe as ID de
todos os dispositivos Bluetooth disponíveis dentro do
alcance. Pode tocar em > Atualizar se pretender
procurar novamente.
3. Toque no dispositivo que pretende emparelhar.
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4. Confirme que as chaves de acesso do Bluetooth são iguais
nos dois dispositivos e toque em EMPARELHAR.
Alternativamente, introduza uma chave de acesso do
Bluetooth e toque em EMPARELHAR.
O emparelhamento é concluído com sucesso quando o
outro dispositivo aceita a ligação ou a mesma chave é
introduzida.
NOTA:
A chave de acesso do Bluetooth pode ser fixa para determinados
dispositivos, como auscultadores e kits mãos-livres para
automóvel. Experimente introduzir 0000 ou 1234 (as chaves
mais comuns) ou consulte os documentos desse dispositivo.

Esquecer (desemparelhar) um dispositivo
Bluetooth
Pode fazer com que o seu telemóvel esqueça a ligação de
emparelhamento com outro dispositivo Bluetooth. Para voltar a
ligar a esse dispositivo, terá de voltar a procurá-lo e introduzir ou
confirmar novamente a chave de acesso.
> Definições >
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
Bluetooth e certifique-se de que o Bluetooth está ativado.
2. Na lista de dispositivos emparelhados, toque no ícone
ao lado do dispositivo Bluetooth que pretende esquecer.
3. Toque em ESQUECER.

Enviar dados através de Bluetooth
1. Abra a aplicação adequada e selecione o ficheiro ou item
que pretende partilhar.
2. Selecione a opção para partilhar via Bluetooth. O método
pode variar dependendo da aplicação e do tipo de dados.
3. Toque num dispositivo Bluetooth emparelhado com o
telemóvel ou espere o fim da pesquisa de novos
dispositivos e toque num destes.

Receber dados através de Bluetooth
1. Ligue o Bluetooth antes de tentar receber dados via
Bluetooth.
2. Puxe a barra de estado para baixo e toque em
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.

3. Toque em ACEITAR para começar a receber os dados.
Os ficheiros recebidos são guardados automaticamente numa
pasta dedicada (Bluetooth, por exemplo) do telemóvel. Pode
aceder aos ficheiros com a aplicação Gestor de ficheiros.

Troca de dados por NFC
A tecnologia Near Field Communication (NFC) permite que o
telemóvel troque dados com outro dispositivo equipado com
NFC quando tocar nele ou estiver muito próximo dele.
Dependendo das aplicações instaladas no seu telemóvel,
poderá utilizar o telemóvel como um passe de trânsito ou passe
de acesso. Para utilizar esta função, toque com a parte de trás do
telemóvel num ponto de acesso equipado com NFC (aplicam-se
os termos e condições do fornecedor específico).
Para ativar e utilizar o NFC:
> Definições > Mais.
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
2. Deslize o botão NFC para a posição On (ligado).
3. Se pretender partilhar páginas Web, informações de
contacto, vídeos do YouTube ou outros conteúdos do seu
telemóvel com outro dispositivo equipado com NFC, toque
em Android Beam e deslize o botão para a posição On
(ligado).

Utilizar a funcionalidade Tocar e pagar
Pode tocar e pagar com o seu telemóvel nas lojas que aceitam
pagamentos sem contacto.

Configurar a funcionalidade Tocar e pagar
Para tocar e pagar, é necessário ativar o NFC no seu telemóvel.
> Definições > Mais.
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
2. Deslize o botão NFC para a posição On (ligado).

Gerir as aplicações que utilizam a funcionalidade
Tocar e pagar
Se tiver mais de uma aplicação que permite tocar e pagar, pode
escolher a predefinida. A aplicação predefinida é a que será
utilizada automaticamente quando tocar e pagar numa loja.
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Pode procurar outras aplicações de pagamento na Google Play
Store. É necessário que as suas aplicações de pagamento
suportem a funcionalidade Tocar e pagar para serem
apresentadas. As aplicações de transferência de dinheiro e o
Android Beam não são suportados.
Para selecionar a aplicação de pagamento predefinida:
1. Abra a aplicação de pagamento e ative a funcionalidade
Tocar e pagar.
2. Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições > Tocar e
pagar.
3. Selecione a aplicação de pagamento predefinida.

Desativar a funcionalidade Tocar e pagar
Pode desativar a funcionalidade Tocar e pagar de duas formas:
•

Desligue o NFC no seu telemóvel. Toque na tecla Ecrã
inicial >
> Definições > Mais e deslize o botão NFC
para a posição Off (desligado). Isto também desativa o
Android Beam e outras funcionalidades baseadas em NFC.

•

Desligue a funcionalidade Tocar e pagar na sua aplicação
de pagamento. Algumas aplicações de pagamento não
suportam esta opção.

Ligar ao computador através de USB
Pode ligar o telemóvel a um computador com um cabo USB e
transferir músicas, imagens e outros tipos de ficheiros em
ambas as direções. O telemóvel armazena estes ficheiros no
armazenamento do telemóvel ou num cartão microSD
amovível.
Se estiver a utilizar a partilha de Internet por USB, tem de a
desativar para poder utilizar o USB para transferir ficheiros entre
o telemóvel e o computador.

Ligar o telemóvel a um computador via USB
1. Ligue o telemóvel ao PC através de um cabo USB.
2. Abra o painel de notificações e toque em
para...).
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(USB

3. Selecione uma destas opções:
f

Apenas carregamento: carregar o telemóvel através
de USB.

f

Transferir ficheiros (MTP): transferir ficheiros em
Windows® ou Mac®.
NOTA:
No caso do Windows XP, deve instalar o Media Player
11 (ou uma versão posterior) quando utilizar MTP.

f

Transferir fotos (PTP): transferir fotografias utilizando
o software da câmara.

Ligar ao Windows Media® Player
Pode sincronizar ficheiros de música, imagem e vídeo entre o
computador e o telemóvel através do Windows Media Player no
computador.
1. Ligue o telemóvel ao computador através de USB.
2. Abra o painel de notificações e toque em
para...).

(USB

3. Toque em Transferir ficheiros (MTP).
4. Abra o Windows Media Player e sincronize os ficheiros de
música, imagem e vídeo.

Desligar o telemóvel do computador
Para desligar o telemóvel do computador, basta desligar o cabo
USB quando tiver terminado.

Utilizar o USB On-The-Go (OTG)
O telemóvel suporta USB On-The-Go. Pode ligar o telemóvel e
um dispositivo periférico USB (por exemplo, uma unidade flash
USB, um rato USB ou um teclado USB) com um cabo adaptador
OTG.
Por exemplo, quando ligar o telemóvel com uma unidade flash
USB, poderá pesquisar os ficheiros existentes na unidade flash.
Se ligar um rato USB, pode navegar no telemóvel com o rato.

47

NOTA:
Para remover com segurança um dispositivo de
armazenamento USB ligado (por exemplo, uma unidade flash
> Definições >
USB), toque na tecla Ecrã inicial >
Armazenamento e USB e procure o nome do dispositivo. Em
junto ao mesmo.
seguida, toque em

Utilizar o cartão microSD como
armazenamento portátil ou do telemóvel
Pode utilizar o seu cartão microSD como armazenamento
portátil se já tiver ficheiros guardados nele e não os quiser
perder.
Se o seu cartão microSD é novo ou não tem ficheiros que
pretenda manter, pode configurá-lo como uma extensão do
armazenamento do telemóvel, mas isso requer uma formatação
que impedirá a utilização do cartão microSD noutros
dispositivos.
CUIDADO:
Se fizer parte da memória do telemóvel, o cartão microSD pode
conter dados que são necessários para algumas aplicações
funcionarem normalmente. Por isso, não deve remover nem
substituir o cartão.

Configurar o cartão microSD como armazenamento
portátil
Quando instalar um cartão microSD que nunca tenha sido
utilizado no telemóvel, o telemóvel montará o cartão como
armazenamento portátil por predefinição.
Também pode abrir o painel de notificações e tocar no nome do
cartão microSD, selecionar Utilizar como armazenamento
portátil e, em seguida, tocar em SEGUINTE > CONCLUÍDO.
Para remover o cartão microSD do telemóvel:
Se necessitar de remover o cartão microSD utilizado como
armazenamento portátil enquanto o telemóvel está ligado,
deve começar por desmontá-lo do sistema de ficheiros.
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1. Toque na tecla Ecrã inicial >
Armazenamento e USB.

> Definições >

2. Toque em
ao lado do nome do cartão na secção
Armazenamento portátil.
3. Quando surgir a indicação de que o cartão pode ser
removido com segurança, pode removê-lo do telemóvel.
Para apagar e formatar o cartão microSD:
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições >
Armazenamento e USB.
2. Toque no nome do cartão na secção Armazenamento
portátil.
3. Toque em > Definições e, em seguida, toque em
Formatar.
4. Toque em APAGAR E FORMATAR.
CUIDADO:
O procedimento de formatação apaga todos os dados do cartão
microSD e NÃO é possível recuperá-los.

Configurar o cartão microSD como armazenamento
do telemóvel
Se o seu cartão microSD é novo ou não tem ficheiros que
pretenda manter, pode formatá-lo e utilizá-lo como parte do
armazenamento do telemóvel. Se instalar o cartão microSD
noutro dispositivo, terá de formatá-lo para o poder utilizar.
> Definições >
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
Armazenamento e USB.
2. Toque no nome do cartão na secção Armazenamento
portátil.
3. Toque em > Definições e, em seguida, toque em
Formatar como interno.
4. Toque em APAGAR E FORMATAR.
CUIDADO:
O procedimento de formatação apaga todos os dados do
cartão microSD e NÃO é possível recuperá-los.

49

5. O telemóvel irá perguntar-lhe se pretende mover as suas
fotografias, ficheiros e outros dados do armazenamento
interno para o cartão microSD. Selecione Mover agora ou
Mover mais tarde e toque em SEGUINTE. Siga as
instruções no ecrã para continuar.
Para mover dados entre o armazenamento interno e o
cartão microSD:
Se o cartão microSD fizer parte do armazenamento do
telemóvel, pode mover as suas fotografias, ficheiros e outros
dados entre o armazenamento interno e o cartão em qualquer
momento.
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
Armazenamento e USB.

> Definições >

2. Toque em Armazenamento interno ou no nome do
cartão microSD.
3. Toque em

> Migrar dados.

4. Toque em MOVER.
NOTA:
Sempre que mover dados entre o armazenamento interno e o
cartão microSD, o destino passará a ser utilizado para guardar
novas aplicações e dados pessoais (como fotografias e vídeos) e
apenas o destino ficará acessível a partir de um computador.
Para remover o cartão microSD do telemóvel:
Se necessitar de remover o cartão microSD utilizado como
armazenamento do telefone enquanto o telemóvel está ligado,
deve começar por desmontá-lo do sistema de ficheiros.
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
Armazenamento e USB.

> Definições >

2. Toque no nome do cartão por baixo de Armazenamento
interno.
3. Toque em

> Ejetar.

NOTA:
Antes de ejetar o cartão, certifique-se de que moveu os
dados e as aplicações para o armazenamento interno.
4. Toque em EJETAR.
5. Quando surgir a indicação de que o cartão pode ser
removido com segurança, pode removê-lo do telemóvel.
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Para reformatar o cartão microSD como armazenamento
portátil:
Se pretender deixar de utilizar o cartão microSD como
armazenamento do telemóvel, pode reformatar o cartão como
armazenamento portátil.
NOTA:
Antes de formatar, certifique-se de que moveu os dados e as
aplicações para o armazenamento interno.
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições >
Armazenamento e USB.
2. Toque no nome do cartão por baixo de Armazenamento
interno.
3. Toque em > Formatar como portátil.
4. Toque em FORMATAR.
CUIDADO:
O procedimento de formatação apaga todos os dados do cartão
microSD e NÃO é possível recuperá-los.

Partilhar a ligação de dados móveis
Pode partilhar as capacidades de dados do seu telemóvel
através da partilha de Internet do telemóvel ou ativando a
funcionalidade de hotspot Wi-Fi para criar um hotspot móvel.

Partilhar a ligação de dados móveis através de USB
Pode aceder à Internet no computador através da
funcionalidade de partilha de Internet por USB do seu telemóvel.
A funcionalidade necessita de uma ligação de dados de uma
rede móvel e pode resultar em encargos de utilização de dados.
NOTA:
Não é possível transferir ficheiros entre o telemóvel e o
computador quando o telemóvel está no modo de partilha de
Internet por USB.
1. Ligue o telemóvel ao PC através de um cabo USB.
2. Toque na tecla Ecrã inicial >
Partilha de Internet.
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> Definições > Mais >

3. Ative a opção Associação USB. Uma nova ligação de rede
será criada no seu computador.
NOTA:
Para parar de partilhar a sua ligação de dados, desative a opção
Associação USB ou desligue o cabo USB.

Partilhar a ligação de dados móveis através de
Bluetooth
Se o computador conseguir obter uma ligação à Internet via
Bluetooth, pode configurar o seu telemóvel para partilhar a
ligação de dados móvel com o seu computador.
1. Emparelhe o telemóvel com o computador via Bluetooth.
2. Configure o computador para obter a sua ligação à rede
através de Bluetooth. Para obter mais informações,
consulte a documentação do seu computador.
3. Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições > Mais >
Partilha de Internet.
4. Ative a opção Ligação Bluetooth. O computador está
agora a partilhar a ligação de dados do telemóvel.
NOTA:
Para parar a partilha da ligação de dados, desative a opção
Ligação Bluetooth.

Partilhar a ligação de dados móveis como um
hotspot Wi-Fi
Pode partilhar a ligação de dados com outros dispositivos
transformando o seu telemóvel num hotspot Wi-Fi portátil. A
funcionalidade necessita de uma ligação de dados de uma rede
móvel e pode resultar em encargos de utilização de dados.
NOTA:
Quando a funcionalidade de hotspot Wi-Fi portátil está ativada,
não poderá utilizar a capacidade Wi-Fi do telemóvel para aceder
à Internet. Pode continuar ligado à Internet através da sua rede
de dados móveis.
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
Partilha de Internet.
2. Ative a opção Zona Wi-Fi portátil.
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> Definições > Mais >

Pouco depois, o telemóvel começa a transmitir o seu nome
da rede Wi-Fi (SSID).
3. Noutro dispositivo, localize o telemóvel via Wi-Fi e
estabeleça ligação com este para começar a utilizar a
ligação de dados móveis do telemóvel.
NOTA:
Para parar de partilhar a ligação de dados, desative a opção
Zona Wi-Fi portátil.

Configurar a zona Wi-Fi portátil (hotspot)
Pode alterar o nome da rede Wi-Fi (SSID) do telemóvel, proteger
o seu hotspot Wi-Fi portátil e definir outras opções.
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
Partilha de Internet.

> Definições > Mais >

2. Toque em Configurar ponto de acesso Wi-Fi e defina o
nome e as opções de segurança como descrito em baixo.
f

Nome da rede: introduza ou edite o SSID (nome) de
rede que os outros dispositivos verão quando
procurarem redes Wi-Fi.

f

Segurança: selecione uma opção de segurança:
Nenhuma (não recomendada) ou WPA2 PSK (os
outros utilizadores poderão aceder ao seu hotspot Wi-Fi
apenas se introduzirem a palavra-passe correta).
Quando selecionar WPA2 PSK, toque no campo
Palavra-passe para editar a palavra-passe de
segurança.

3. Toque em GUARDAR para guardar as definições.

Ligar a redes privadas virtuais
As redes privadas virtuais (VPN, Virtual Private Network)
permitem-lhe ligar aos recursos dentro de uma rede local
segura. As VPN são normalmente usadas por empresas
multinacionais, escolas e outras instituições para permitir que as
pessoas acedam aos recursos de redes locais quando não se
encontram no campus universitário, ou quando ligados a uma
rede sem fios.
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Dependendo do tipo de VPN que está a utilizar, poderá ser
necessário introduzir as suas credenciais de início de sessão ou
instalar certificados de segurança antes de poder ligar à sua VPN.
Pode obter estas informações junto do seu administrador de
rede.

Adicionar uma VPN
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
VPN.

> Definições > Mais >

no canto superior direito e preencha os
2. Toque em
campos com as informações que o seu administrador de
rede lhe fornecer.
3. Toque em GUARDAR.
A VPN é adicionada à lista no ecrã VPN.
NOTA:
É necessário definir um padrão de bloqueio, um PIN ou uma
palavra-passe antes de utilizar uma VPN.

Ligar a uma VPN
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições > Mais >
VPN.
2. Toque na VPN à qual pretende ligar-se.
3. Introduza as credenciais necessárias quando lhe forem
solicitadas e, em seguida, toque em LIGAR.

Modificar uma VPN
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
VPN.
2. Toque em

> Definições > Mais >

ao lado da VPN que pretende alterar.

3. Edite as definições da VPN e toque em GUARDAR.
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Chamadas telefónicas
Pode efetuar chamadas com a aplicação Telefone, com a
aplicação Contactos e com outras aplicações e outros widgets
que apresentam informações de contacto. Em qualquer local
onde veja um número de telemóvel, normalmente, pode
tocar-lhe para marcar.

Efetuar e terminar chamadas
Fazer uma chamada marcando o número
1. Toque na tecla Ecrã inicial >

>

.

e introduza o número de telefone ou o
2. Toque em
nome do contacto com o teclado de marcação. Toque em
para apagar dígitos errados.
NOTA:
À medida que introduzir o número de telefone ou o nome
do contacto, o telemóvel procura as informações
correspondentes nos seus contactos. Se vir o número e o
contacto para o qual pretende ligar, toque nele para fazer a
chamada imediatamente.
3. Toque em
abaixo do teclado para marcar.
Também pode tocar na caixa de pesquisa na parte superior do
ecrã da aplicação Telefone e introduzir o número de telefone
ou o nome do contacto para o qual pretende ligar. Toque no
contacto correspondente ou em Telefonar para [número] para
fazer a chamada.
NOTA:
Para fazer uma chamada internacional, toque continuamente
na tecla 0 para introduzir o símbolo mais (+). Em seguida,
introduza o indicativo do país, seguido do indicativo de
cidade/área e, em seguida, o número de telefone.
NOTA:
Para remarcar a última chamada que efetuou, basta tocar na
>

tecla Ecrã inicial >
novamente em

>

.
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>

e tocar

Terminar uma chamada
Durante uma chamada, toque em

no ecrã.

Atender ou rejeitar chamadas
Quando recebe uma chamada, o telemóvel apresenta o ecrã de
chamada recebida com a identificação ou as informações do
autor da chamada conforme existem na aplicação Contactos.
Pode atender ou rejeitar a chamada ou rejeitá-la com o envio de
uma mensagem de texto.

Atender uma chamada
Quando receber uma chamada, arraste
atender a chamada.
- ou -

para

para

Se o ecrã estiver desbloqueado, toque em ATENDER para
atender a chamada.
NOTA:
Para silenciar o toque antes de atender a chamada, prima uma
das extremidades da tecla de volume.

Rejeitar uma chamada
Quando receber uma chamada, arraste
rejeitar a chamada.

para

para

para
para rejeitar a chamada
Também pode arrastar
e selecionar ou editar uma mensagem de texto predefinida a
enviar para o autor da chamada.
- ou Se o ecrã estiver desbloqueado, toque em IGNORAR para
rejeitar a chamada.
NOTA:
Para editar a resposta de texto predefinida a partir da aplicação
Telefone, toque em no campo de pesquisa superior e
selecione Definições > Respostas rápidas.
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Trabalhar com o histórico de chamadas
O histórico de chamadas é uma lista de todas as chamadas
efetuadas, recebidas ou não atendidas. Proporciona uma forma
prática de remarcar um número, fazer uma chamada ou
adicionar um número aos seus contactos.
Para abrir o histórico de chamadas, pode tocar na tecla Ecrã
inicial >
>
> (no campo de pesquisa superior) >
Histórico de chamadas.

Efetuar uma chamada a partir do histórico de
chamadas
1. Abra o histórico de chamadas.
2. Toque em
chamada.

ao lado de um item da lista para fazer a

NOTA:
Pode tocar em PERDIDAS ou TODAS para filtrar os registos por
tipo de chamada.

Adicionar um número do histórico de chamadas
como contacto
1. Abra o histórico de chamadas.
2. Toque num item da lista e, em seguida, toque em Detalhes
da chamada.
3. Toque no ícone de contacto à frente de um número.
no separador de informações do contacto.
4. Toque em
5. Para adicionar o número a um contacto existente, toque
num contacto na lista. Para adicionar um novo contacto,
toque em Criar novo contacto.

Executar outras ações sobre um item do histórico
de chamadas
Abra o histórico de chamadas, toque num item da lista e, em
seguida, toque em Detalhes da chamada para ver mais
informações da chamada.
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•

Toque em

•

Quando estiver a ver os detalhes da chamada, toque em
> Editar número antes da chamada para editar o
número no marcador antes de fazer a chamada.

•

Toque no ícone de contacto junto à entrada para abrir o
separador de informações de contacto a partir da parte
inferior, onde pode enviar uma mensagem, efetuar uma
chamada de retorno, editar o contacto, adicionar o contacto
aos favoritos ou adicionar o número aos contactos.

para eliminar o registo.

NOTA:
Toque em > Limpar histórico de chamadas no ecrã do
histórico de chamadas para eliminar todos os registos do
histórico.

Ligar para os seus contactos
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
>
. Os contactos
favoritos e os contactos utilizados frequentemente são
.
apresentados no separador
2. Toque num contacto para efetuar uma chamada ou toque
para ver todos
ou passe o dedo sobre o separador
os seus contactos; toque num contacto e depois no
respetivo número para efetuar uma chamada.

Consultar o voicemail
Se tiver configurado o telemóvel para desviar chamadas para o
voicemail, os autores de chamadas podem deixar mensagens de
correio de voz quando não é possível contactá-lo. Esta é a forma
para verificar as mensagens deixadas.
>
>
.
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
2. Toque continuamente na tecla 1 do marcador. Se lhe for
solicitado, introduza a palavra-passe do voicemail.
3. Siga os comandos de voz para ouvir e gerir as suas
mensagens de voicemail.
NOTA:
Consulte Configurar o voicemail para saber como definir o seu
serviço de voicemail. Para obter informações mais detalhadas,
contacte o fornecedor de serviços.
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Utilizar opções durante uma chamada
Durante uma chamada, irá ver várias opções no ecrã. Toque
numa opção para a selecionar.
•

Toque em

para ligar ou desligar o altifalante.

•

Toque em

para desativar ou ativar o microfone.

•

para mudar para o teclado quando precisar
Toque em
de introduzir um código (por exemplo, o PIN do voicemail
ou conta bancária) durante uma chamada.

•

Toque em

•

para efetuar outra chamada em separado da
Toque em
primeira chamada, que é colocada em espera.

•

para unir as chamadas separadas numa
Toque em
única chamada de conferência.

•

Toque em

•

Toque em Em espera na parte inferior para colocar a
chamada atual em espera e mudar para outra chamada que
tenha colocado em espera.

•

Toque em

para colocar a chamada em espera.

para aceder a outras opções de chamada.

para terminar a chamada atual.

AVISO!
Devido aos níveis de volume mais elevados, não coloque o
telemóvel próximo do ouvido durante a utilização da alta-voz.

Gerir chamadas entre vários interlocutores
Quando as funcionalidades de chamada em espera e chamada
de três vias estão disponíveis, pode alternar entre duas
chamadas ou realizar uma chamada de conferência.
NOTA:
As funcionalidades de chamada em espera e chamada de três
vias necessitam de suporte de rede e podem resultar em
encargos adicionais. Contacte o seu fornecedor de serviços para
obter mais informações.
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Alternar entre chamadas atuais
Se, durante uma chamada, receber outra chamada, o ecrã do
telemóvel informa-o e apresenta a identificação do autor da
chamada.
Para responder a uma chamada recebida durante outra
chamada:
•

para
para atender a chamada. (Isto
Arraste
coloca a primeira chamada em espera e atende a segunda
chamada.)

•

Arraste

para

para rejeitar a chamada.

NOTA:
para
para rejeitar a chamada
Também pode arrastar
e selecionar ou editar uma mensagem de texto predefinida a
enviar para o autor da chamada.
Para alternar entre duas chamadas:
Toque em Em espera na parte inferior do ecrã.

Configurar uma chamada de conferência
Com esta funcionalidade, pode conversar com duas pessoas ao
mesmo tempo.
1. Efetue a primeira chamada.
e
2. Assim que tiver estabelecido a ligação, toque em
marque o segundo número. (Isto coloca a primeira
chamada em espera.)
3. Quando for estabelecida a segunda chamada, toque em
.
Se uma das pessoas a quem ligar desligar a chamada, a
chamada mantém-se com a outra pessoa. Se tiver iniciado a
chamada e for o primeiro a desligar, todas as chamadas são
desligadas.
Para terminar a chamada de conferência, toque em
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.

Ajustar as definições de chamadas
Definir as opções de apresentação do contacto
Pode definir a ordem dos contactos apresentados no separador
da aplicação Telefone.
>
> (no campo
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
de pesquisa superior) > Definições > Opções de
visualização.
2. Toque em Ordenar por ou Formato de nome para definir a
ordem dos contactos e o formato dos nomes dos
contactos.

Definir o som e a vibração
Defina o som e a vibração para chamadas recebidas, bem como
os sons do teclado.
>
> (no campo
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
de pesquisa superior) > Definições > Sons e vibração.
2. Toque nas opções que desejar configurar entre as
seguintes.
f

Toque em Toque do telefone para selecionar o toque
para notificação de chamada recebida.

f

Selecione a opção Vibrar também para chamadas
para ativar a vibração para notificação de chamada
recebida.

f

Selecione a opção Sons do teclado para que sejam
reproduzidos sons quando tocar nas teclas do teclado
de marcação.

Editar a resposta rápida para chamadas rejeitadas
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
>
> (no campo
de pesquisa superior) > Definições > Respostas rápidas.
2. Toque numa mensagem de texto para a editar.

Definições de chamadas pela Internet
Para adicionar uma conta de chamadas pela Internet:
>
> (no campo
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
de pesquisa superior) > Definições > Chamadas > Contas
de chamadas.
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no canto superior direito.
2. Toque em Contas SIP e em
3. Siga as instruções do seu fornecedor de serviços de
chamadas pela Internet para configurar as definições da sua
conta.
4. Toque em GUARDAR.
Para configurar as chamadas que utilizam chamadas pela
Internet:
Pode configurar o telemóvel para usar chamadas pela Internet
(por Wi-Fi ou dados móveis) para todas as chamadas ou apenas
para as chamadas efetuadas para endereços associados a
chamadas pela Internet.
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
>
> (no campo
de pesquisa superior) > Definições > Chamadas > Contas
de chamadas.
2. Toque em Efetuar chamadas com.
3. Selecione a opção pretendida.
f Se pretender utilizar a funcionalidade de chamadas
pela Internet para todas as chamadas, toque na sua
conta SIP.
f Se pretender utilizar a funcionalidade de chamadas
pela Internet apenas para chamadas para contas de
chamadas pela Internet, toque na sua rede móvel.
f Se pretender escolher sempre que fizer uma chamada,
toque em Perguntar primeiro.
NOTA:
Para selecionar as contas que podem ser utilizadas para fazer
chamadas, toque em Todas as contas de chamadas no ecrã
Contas de chamadas e ative ou desative as contas em
conformidade.
Para parar automaticamente as chamadas pela Internet:
Pode configurar o telemóvel para parar automaticamente as
chamadas pela Internet quando a outra pessoa não possui um
dispositivo compatível com chamadas pela Internet.
>
> (no campo
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
de pesquisa superior) > Definições > Chamadas > Contas
de chamadas.
2. Toque em Utilizar chamadas SIP > Apenas para
chamadas SIP.
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Para configurar o seu telemóvel para receber chamadas
pela Internet:
Por predefinição, o telemóvel está configurado para fazer
chamadas pela Internet, mas não para garantir que as recebe.
No entanto, pode configurar o seu telemóvel para ficar atento a
chamadas efetuadas pela Internet para uma conta de chamadas
pela Internet que tenha adicionado ao seu telemóvel.
>
> (no campo
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
de pesquisa superior) > Definições > Chamadas > Contas
de chamadas.
2. Ative a opção Receber chamadas recebidas. Selecionar
esta configuração irá reduzir a duração da bateria entre
carregamentos.

Configurar o voicemail
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
>
> (no campo
de pesquisa superior) > Definições > Chamadas.
2. Toque em Voicemail para configurar as definições de
correio de voz.
f Toque em Serviço para selecionar o fornecedor de
serviços de correio de voz. O seu operador é a
predefinição.
f

Toque em Configuração > Número de voicemail
para editar o número do correio de voz.

f

Toque em Som para selecionar o som de notificação
para novas mensagens de correio de voz.

f

Ative a opção Vibrar para ativar a vibração para
notificações.

Utilizar números de marcação fixa
Os números de marcação fixa (FDN) permitem restringir as
chamadas efetuadas a um conjunto limitado de números de
telemóvel.
>
> (no campo
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
de pesquisa superior) > Definições > Chamadas.
2. Toque em Números de marcação fixa e verá as seguintes
opções.
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Ativar FDN: Introduzir o código PIN2 para ativar a
função FDN.
f Alterar o PIN2: Alterar o código PIN2 para aceder a
FDN.
f Lista FDN: Gerir a lista FDN.
f

NOTA:
O código PIN2 é fornecido pelo seu operador. Se introduzir um
código PIN2 incorreto mais vezes do que o permitido, o seu
cartão micro-SIM pode ficar bloqueado. Contacte o fornecedor
de serviços para obter ajuda.

Definir marcações rápidas
Pode tocar continuamente nas teclas 1 a 9 do marcador para
telefonar para o respetivo número de marcação rápida.
A tecla numérica 1 está reservada para marcação rápida para o
voicemail.
Para atribuir uma tecla de marcação rápida:
>
> (no campo
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
de pesquisa superior) > Definições > Chamadas >
Marcação rápida.
2. Toque numa tecla de marcação rápida.
3. Introduza um número de telemóvel ou selecione um a
partir da lista de contactos.
4. Toque em OK.

Reencaminhar chamadas recebidas
A funcionalidade de reencaminhamento de chamadas
permite-lhe reencaminhar as chamadas recebidas para outro
número de telemóvel.
>
> (no campo
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
de pesquisa superior) > Definições > Chamadas >
Definições de chamadas GSM > Reencaminhamento de
chamadas > Voz.
2. Toque numa opção disponível para a ativar.

64

Definir a identificação do autor da chamada e a
colocação de chamadas em espera
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
>
> (no campo
de pesquisa superior) > Definições > Chamadas >
Definições de chamadas GSM > Definições adicionais.
2. Toque em ID de autor de chamada para determinar se o
seu número é apresentado no telemóvel das pessoas que
recebem as suas chamadas. Ou selecione Chamada em
espera para ser notificado quando receber chamadas
durante uma chamada.
NOTA:
Contacte o fornecedor de serviços para verificar se as
funcionalidades de ID do autor da chamada e de chamada em
espera estão disponíveis.

Barrar determinadas chamadas
A função de barramento de chamadas permite proibir certos
tipos de chamadas a partir do seu telemóvel.
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
>
> (no campo
de pesquisa superior) > Definições > Chamadas >
Definições de chamadas GSM > Barramento de
chamadas.
2. Defina a restrição de tipos específicos de chamadas a partir
do seu telemóvel.

65

Contactos
Pode adicionar contactos no telemóvel e sincronizá-los com os
contactos da sua conta Google ou outras contas que suportem a
sincronização de contactos.
Para ver os seus contactos, toque na tecla Ecrã inicial >

>

. A partir daí, pode tocar nos separadores da parte superior
do ecrã para mudar rapidamente para os contactos favoritos.

Ver os detalhes de contactos
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
>
e toque no
separador TODOS OS CONTACTOS para aceder à sua lista
de contactos.
2. Percorra a lista para ver todos os seus contactos.
3. Toque num contacto para ver os detalhes.
NOTA:
Se tiver muitos contactos guardados, verá um cursor no lado
direito do ecrã. Arraste o cursor para a letra inicial pretendida.

Adicionar um novo contacto
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
2. Toque em

>

.

para adicionar um novo contacto.

3. Selecione onde pretende guardar o contacto. Se for
selecionada uma conta de sincronização, os contactos
serão sincronizados automaticamente com a sua conta
online.
4. Introduza o nome do contacto, números de telemóvel,
endereços de e-mail e outras informações. Toque em Mais
campos se necessário.
5. Toque em

para guardar o contacto.
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Configurar o seu perfil
Pode criar o seu próprio cartão de visita no seu telemóvel.
>
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
separador TODOS OS CONTACTOS.

e toque no

2. Toque em Configurar o meu perfil.
Se já existir um perfil configurado, toque na lista ao lado de
EU e toque em
.
3. Edite as informações do seu perfil.
4. Toque em

.

Importar, exportar e partilhar contactos
Pode importar/exportar contactos de/para o cartão micro-SIM, o
armazenamento do telemóvel ou o cartão microSD. Isto é
especialmente útil quando necessita de transferir contactos
entre diferentes dispositivos. Também pode partilhar
rapidamente os contactos através de Bluetooth, Google Drive,
Wi-Fi Direct, Gmail, Android Beam (NFC), Mensagens, etc.

Importar contactos do cartão micro-SIM
1. Toque na tecla Ecrã inicial >

>

.

2. Toque em > Importar/Exportar > Importar do cartão
SIM.
3. Selecione uma conta na qual pretende guardar os
contactos.
4. Selecione os contactos pretendidos e, em seguida, toque
.
em

Importar contactos do armazenamento do
telemóvel ou do cartão microSD
1. Toque na tecla Ecrã inicial >

>

.

2. Toque em > Importar/Exportar > Importar do
ficheiro .vcf.
3. Selecione uma conta na qual pretende guardar os
contactos.
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, encontre o(s) ficheiro(s) vCard no
4. Toque em
armazenamento do telemóvel ou no cartão microSD e
toque num para importar os contactos.
NOTA:
Toque em > Mostrar cartão SD se necessário para
encontrar o(s) seu(s) ficheiro(s) vCard.

Exportar contactos para o cartão micro-SIM
1. Toque na tecla Ecrã inicial >

>

.

2. Toque em > Importar/exportar > Exportar para o
cartão SIM.
3. Selecione os contactos pretendidos e, em seguida, toque
.
em

Importar contactos para o armazenamento do
telemóvel ou para o cartão microSD
1. Toque na tecla Ecrã inicial >

>

.

2. Toque em > Importar/Exportar > Exportar para
ficheiro .vcf.
3. Toque em

e selecione o diretório onde o ficheiro

vCard será guardado. Toque em > Mostrar cartão SD se
necessário.
4. Edite o nome do ficheiro se necessário e toque em
GUARDAR para criar o ficheiro.

Partilhar contactos
1. Toque na tecla Ecrã inicial >

>

e toque no

separador TODOS OS CONTACTOS.
2. Toque continuamente no contacto que pretende partilhar.
3. Selecione mais contactos se desejar e, em seguida, toque
.
em
4. Escolha a forma de partilhar os contactos. As opções
dependem das aplicações e dos serviços instalados.
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Trabalhar com contactos favoritos
No separador de contactos favoritos, pode encontrar
rapidamente os seus contactos favoritos e frequentes.

Adicionar um contacto aos favoritos
Pode adicionar os contactos que utiliza frequentemente aos
FAVORITOS para que possa encontrá-los rapidamente.
>

1. Toque na tecla Ecrã inicial >

e toque no

separador TODOS OS CONTACTOS.
2. Toque num contacto e, em seguida, toque em

na

parte superior.

Remover um contacto dos favoritos
1. Toque na tecla Ecrã inicial >

>

e toque no

separador FAVORITOS.
2. Toque num contacto favorito e, em seguida, toque em
na parte superior.

Procurar um contacto
1. Toque na tecla Ecrã inicial >

>

.

2. Toque em
na parte superior do ecrã.
3. Introduza o nome do contacto ou qualquer informação que
o contacto tenha para o procurar. Os contactos
correspondentes serão listados.

Editar contactos
Editar detalhes de contacto
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
>
.
2. Toque num contacto que precise de editar e, em seguida,
toque em
.
3. Edite o contacto e toque em
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.

Definir um toque para um contacto
Atribua um toque especial a um contacto, para que saiba quem
está a telefonar quando ouvir o toque.
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
>
.
2. Toque no contacto para o qual pretende definir um toque e,
em seguida, toque em
.
3. Toque em

> Definir toque.

4. Selecione o toque que desejar e toque em OK.
5. Toque em

.

Eliminar contactos
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
>
e toque no
separador TODOS OS CONTACTOS.
2. Toque continuamente no contacto que pretende remover.
3. Selecione mais contactos se desejar e, em seguida, toque
em

.

4. Toque em OK para confirmar.

Unir contactos
Como o seu telemóvel é sincronizado com múltiplas contas
online, poderá ver contactos duplicados. Pode juntar todas as
informações separadas de um contacto numa única entrada na
lista de contactos.
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
>
.
2. Toque num contacto para ver os detalhes do contacto e
toque em
.
3. Toque em

> Unir.

4. Toque no contacto cujas informações pretende associar
com a primeira entrada.
5. Toque em

.

As informações do segundo contacto são adicionadas ao
primeiro e o segundo contacto deixa de ser apresentado na lista
de contactos.
Pode repetir estes passos para associar outro contacto ao
contacto principal.
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Separar as informações de um contacto
Se as informações de um contacto de diferentes fontes tiverem
sido associadas por erro, pode separar as informações
transformando-as em contactos individuais no telemóvel.
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
>
.
2. Toque num contacto que tenha associado e que pretenda
separar e, em seguida, toque em
.
3. Toque em

> Separar.

4. Toque em OK para confirmar.
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Contas Web
Adicionar ou remover contas
Pode adicionar várias contas Google e Microsoft Exchange
ActiveSync®. Pode também adicionar outros tipos de contas
consoante as aplicações instaladas no seu telemóvel.

Adicionar uma conta
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
Adicionar conta.

> Definições > Contas >

2. Toque no tipo de conta que pretende adicionar.
3. Siga os passos apresentados no ecrã para introduzir as
informações da conta. A maioria das contas requer um
nome de utilizador e palavra-passe, mas os detalhes podem
variar. Também poderá necessitar de obter alguma
informação de suporte de TI ou do seu administrador de
sistema.
Quando a conta é adicionada com sucesso, é apresentada no
menu Contas.

Remover uma conta
A remoção de uma conta elimina-a do telemóvel, assim como
todas as informações associadas, como e-mails e contactos.
1. Toque na tecla Ecrã inicial >

> Definições > Contas.

2. Toque na categoria de conta e, em seguida, toque na conta.
3. Toque em

> Remover conta > REMOVER CONTA.

Configurar a sincronização de contas
Configurar a definição de sincronização automática
1. Toque na tecla Ecrã inicial >

> Definições > Contas.

2. Toque em e ative ou desative a opção Sincronização
automática de dados.
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X

Quando a sincronização automática está ligada, as
alterações feitas às informações no telemóvel ou na
Web são automaticamente sincronizadas entre si.

X

Quando a sincronização automática está desativada, é
necessário sincronizar manualmente para recolher
e-mails, atualizações ou outras informações.

Sincronizar manualmente
1. Toque na tecla Ecrã inicial >

> Definições > Contas.

2. Toque na categoria de conta e, em seguida, na conta que
pretende sincronizar.
3. Toque em > Sincronizar agora. Alternativamente,
toque nos tipos de informação que pretende sincronizar.

Alterar as definições de sincronização de uma conta
1. Toque na tecla Ecrã inicial >

> Definições > Contas.

2. Toque na categoria de conta e, em seguida, na conta. É
apresentado o ecrã Sincronizar com uma lista de
informações que a conta pode sincronizar.
3. Quando a sincronização automática está ativada, pode
ativar ou desativar os itens conforme pretender. Os tipos de
informações ativados no telemóvel e na Web
permanecerão sincronizados automaticamente. Quando a
sincronização automática está desativada, toque numa lista
para sincronizar esse tipo de informações entre o telemóvel
e a Web.
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E-mail
Toque em
no ecrã inicial e selecione E-mail. Utilize-o para
receber e enviar e-mails a partir do seu webmail ou de outras
contas, utilizando POP3 ou IMAP, ou aceda à sua conta
Exchange ActiveSync de e-mail profissional.

Configurar a primeira conta de e-mail
1. Quando abrir a aplicação E-mail pela primeira vez,
introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe.
2. Toque em SEGUINTE para permitir que o telemóvel
recolha os parâmetros de rede automaticamente.
NOTA:
Toque em CONFIGURAÇÃO MANUAL se pretender
introduzir as informações manualmente ou configurar uma
conta Exchange ActiveSync.
3. Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.
O telemóvel apresenta a caixa de entrada da conta de e-mail e
começa a transferir mensagens de e-mail.

Consultar o e-mail
O telemóvel pode verificar automaticamente a existência de
novas mensagens de e-mail no intervalo que definiu quando
configurou a conta.
Pode também verificar manualmente se existem novas
mensagens de e-mail arrastando para baixo na lista de
mensagens.

Responder a uma mensagem de e-mail
Pode responder a uma mensagem que tenha recebido ou
reencaminhá-la. Também pode eliminar mensagens e geri-las
de outras formas.
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Responder a uma mensagem de e-mail ou
reencaminhá-la
1. Na caixa de entrada, abra a mensagem de e-mail à qual
deseja responder ou que pretende reencaminhar.
2. Faça o seguinte conforme precisar:
X

Para responder ao remetente, toque em

X

Para responder ao remetente e a todos os destinatários
da mensagem original, toque em

.
>

ou

Responder a todos.
X

Para reencaminhar a mensagem de e-mail para outra
pessoa, toque em

ou

3. Edite a mensagem e toque em

> Reencaminhar.
.

Marcar um e-mail como não lido
Pode voltar a colocar uma mensagem de e-mail lida no estado
de não lida, por exemplo, para se lembrar de o ler novamente
mais tarde. Pode também marcar um conjunto de e-mails como
não lidos.
•

Quando estiver a ler uma mensagem, toque em

•

Numa lista de mensagens (por exemplo, na caixa de
entrada), toque nas imagens de remetente junto às
mensagens e, em seguida, toque em
.

.

Eliminar uma mensagem de e-mail
Pode apagar uma mensagem de e-mail da pasta onde se
encontra. Também pode eliminar um conjunto de mensagens
de e-mail.
•

Quando estiver a ler uma mensagem, toque em

•

Numa lista de mensagens (por exemplo, na caixa de
entrada), deslize uma mensagem para a esquerda ou direita
para a eliminar ou toque nas imagens de remetente junto
às mensagens e, em seguida, toque em .

.

NOTA:
Se apagar uma acidentalmente, toque em ANULAR para a
recuperar.
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Escrever e enviar uma mensagem de e-mail
1. Abra a caixa de entrada de e-mail e toque em

.

NOTA:
Se tiver mais de uma conta de e-mail adicionada ao
telemóvel, toque no remetente para selecionar a conta que
pretende utilizar para enviar a mensagem.
2. Introduza um endereço de e-mail ou o nome de um
contacto no campo Para. Separe cada destinatário com
uma vírgula.
NOTA:
Para enviar uma cópia (Cc) ou uma cópia oculta (Bcc) para
outros destinatários, toque em > Adicionar Cc/Bcc para
abrir o campo Cc/Bcc e introduza os endereços de e-mail
ou os nomes dos contactos.
3. Introduza o assunto do e-mail e componha o texto do
e-mail.
> Anexar ficheiro para adicionar ficheiros
4. Toque em
de áudio, imagens, vídeos e outros tipos de ficheiros como
anexos.
no canto superior direito do ecrã para
5. Toque em
enviar a mensagem.

Adicionar e editar contas de e-mail
Adicionar uma conta de e-mail
Após configurar a sua primeira conta de e-mail (consulte
Configurar a primeira conta de e-mail), pode adicionar mais
contas de e-mail e geri-las separadamente.
1. Abra a aplicação E-mail para aceder ao ecrã da Caixa de
entrada.
2. Toque em

> Definições > Adicionar conta.

3. Siga as instruções para configurar a conta, à semelhança da
primeira.
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Editar uma conta de e-mail
Pode alterar diversas definições de uma conta, incluindo a
frequência com que são verificados os e-mails, como é
notificado de novos e-mails, a sua assinatura de e-mail e
detalhes dos servidores que a conta utiliza para enviar e receber
e-mails.
1. Abra a aplicação E-mail para aceder ao ecrã da Caixa de
entrada.
2. Toque em
> Definições e toque na conta cujas
definições pretende alterar.
3. Faça as alterações e toque em

quando terminar.

Alterar as definições gerais de e-mail
As definições gerais aplicam-se a todas as contas de e-mails
adicionadas.
1. Abra a aplicação E-mail para aceder ao ecrã da Caixa de
entrada.
2. Toque em

> Definições > Definições gerais.

3. Faça as alterações e toque em
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quando terminar.

Message+
Pode utilizar o Message+ para trocar mensagens de texto (SMS)
e mensagens multimédia (MMS).

Abrir o ecrã do Message+
Toque na tecla Ecrã inicial >
> Message+.
O ecrã do Message+ abre-se e pode criar uma nova mensagem,
procurar mensagens ou abrir um conjunto de mensagens.
•

Toque em
em grupo.

•

para procurar conversas com um contacto
Toque em
através de palavras do nome do contacto ou partes do
número do contacto.
Toque num conjunto de mensagens existente para abrir a
conversa que teve com um determinado número.

•

para criar uma nova mensagem ou um chat

Enviar uma mensagem
1. No ecrã do Message+, toque em
direito e selecione

no canto inferior

.

2. Adicione destinatários utilizando um dos seguintes
métodos.
X

Toque no campo Para e introduza manualmente o
número do destinatário ou o nome do contacto. Se o
telemóvel apresentar algumas sugestões, toque na que
pretender adicionar.

X

Selecione os destinatários entre os seus contactos ou
números mais contactados tocando em

.

3. Toque no campo SMS e introduza o texto da mensagem.
Toque em
para adicionar emoji ao texto.
Se pretender enviar uma mensagem multimédia, toque em
para adicionar um ficheiro de imagem, áudio, vídeo ou
outro tipo de ficheiro à mensagem.
4. Toque em

.
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Responder a uma mensagem
As mensagens recebidas são adicionadas aos conjuntos de
mensagens existentes do mesmo número. Se a nova mensagem
tiver origem num novo número, é criado um novo conjunto.
1. No ecrã do Message+, toque no conjunto que tem a
mensagem à qual pretende responder.
2. Introduza a sua resposta na caixa de texto da parte inferior
para adicionar um ficheiro de imagem,
ou toque em
áudio, vídeo ou outro tipo de ficheiro à mensagem.
3. Toque em

.

Reencaminhar uma mensagem
1. No ecrã do Message+, toque no conjunto que tem a
mensagem que pretende reencaminhar.
2. Toque continuamente na mensagem e toque em
Reencaminhar no menu que surgir.
3. Introduza um destinatário para a mensagem e edite o
conteúdo, se pretender.
4. Toque em

.
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Browser
Utilize o Chrome para ver páginas Web e procurar informações.

Abrir o browser
Toque na tecla Ecrã inicial >
> Chrome para abrir o
browser.
O Chrome também é aberto quando toca numa ligação Web,
por exemplo, numa mensagem de e-mail ou de texto.

Abrir uma página Web ou pesquisar na Web
1. Abra a aplicação Chrome.
2. Toque na caixa de endereço no topo da página Web.
3. Introduza o endereço (URL) de uma página Web ou
introduza os termos que pretende pesquisar. Também pode
para efetuar uma pesquisa por voz.

tocar em

4. Toque num URL, numa sugestão da pesquisa ou na tecla
Enter do teclado para abrir a página Web ou os resultados de
pesquisa.
NOTA:
Toque em

>

se quiser interromper a abertura da página.

Definir a página inicial
A sua página inicial é aberta sempre que tocar no botão Início
à esquerda da caixa de endereço. Siga os passos indicados
em baixo para editar a página inicial.
1. Abra a aplicação Chrome.
2. Toque em > Definições > Página inicial.
3. Deslize o botão para a posição On (ligado) se estiver
desligado.
4. Toque em Abrir esta página.
5. Edite o URL da página inicial e toque em Guardar.
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Utilizar vários separadores do browser
Pode abrir várias páginas Web ao mesmo tempo (uma página
em cada separador) e alternar entre elas livremente.
Para abrir um novo separador do browser:
Toque em
separador.

> Novo separador. O browser abre um novo

Para alternar entre os separadores:
1. Toque na tecla Aplicações recentes. Os separadores
abertos aparecem juntamente com as aplicações recentes.
NOTA:
As definições do Chrome permitem optar por separar os
separadores e as aplicações.
2. Deslize um dedo na vertical para percorrer a lista de
separadores abertos.
3. Toque na miniatura do separador que pretende abrir.
NOTA:
Deslize um dedo na horizontal sobre a miniatura ou toque no
respetivo X para fechar o separador.

Transferir ficheiros
1. Toque continuamente numa imagem ou ligação a um
ficheiro ou a outra página Web.
2. No menu que é aberto, toque em Guardar imagem ou
Guardar ligação.
Os ficheiros transferidos são guardados no telemóvel. Pode
vê-los ou abri-los na aplicação Transferências.

Alterar as definições do Chrome
Pode configurar várias definições para personalizar a forma
como navega na Web, incluindo várias que pode utilizar para
controlar a sua privacidade.
Para abrir o ecrã das definições do Chrome, toque em >
Definições.
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Câmara
Pode utilizar o telemóvel para tirar fotografias e gravar vídeos. As
fotografias e os vídeos são armazenados no cartão microSD que
tiver instalado ou no armazenamento do telemóvel. Pode
copiá-los para o computador ou vê-los na aplicação Galeria.

Tirar uma fotografia
1. Toque na tecla Ecrã inicial >

> Câmara.

NOTA:
Pode utilizar rapidamente a câmara dianteira ou traseira
quando o telemóvel estiver no modo de espera ou no ecrã
de bloqueio premindo a tecla de aumentar o volume duas
vezes ou a tecla de diminuir o volume duas vezes. Para
gerir esta função, toque na tecla Ecrã inicial >
>
Definições > Ecrã > Abertura rápida da câmara.
2. Aponte a câmara para o motivo e efetue os ajustamentos
necessários. O modo de câmara automática é utilizado por
predefinição.

Número Função
1

Alternar entre a câmara dianteira e a câmara
traseira.

2

Definir o atraso até a câmara tirar
automaticamente uma fotografia após um
toque no ícone do obturador.

3

Alterar a definição do flash, disponível apenas
para a câmara traseira.

4

Ligar ou desligar a função HDR.
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Número Função
5

Alterar as definições da câmara.

6

Ver imagens e vídeos que tenha gravado.

7

Tirar uma fotografia.

8

Gravar um vídeo.

9

Selecione o modo manual ou automático da
câmara ou utilize os modos de filtro, cena,
deteção de sorriso, captação com intervalos,
panorama ou múltipla exposição. Alguns modos
da câmara estão disponíveis apenas para a
câmara traseira.

AVISO!
Mantenha uma distância segura quando estiver a utilizar o
flash. Não aponte o flash para os olhos de pessoas ou
animais.
NOTA:
Pode afastar ou unir os dedos no ecrã para aumentar ou
diminuir o zoom antes de tirar fotografias.
3. Toque na área onde pretende que a câmara foque ou deixe
a câmara focar automaticamente o centro da imagem.
4. Toque ligeiramente em

.

Gravar um vídeo
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
> Câmara.
2. Aponte a câmara para o motivo. Pode tocar em qualquer
área do ecrã onde pretende que a câmara de vídeo foque
antes e durante a gravação.
NOTA:
Pode afastar ou unir os dedos no ecrã para aumentar ou
diminuir o zoom antes e durante a gravação.
3. Toque em
tocar em
gravação.

para iniciar a gravação. Também pode
/

para interromper ou retomar a

83

NOTA:
Enquanto a gravação estiver em curso, pode tocar em
para guardar um fotograma como uma fotografia separada.
4. Toque em

para parar a gravação.

Utilizar o modo de câmara manual
Pode utilizar o modo manual da câmara para ajustar mais
opções da câmara para as fotografias, como ISO, equilíbrio de
brancos, exposição, etc.
1. Toque na tecla Ecrã inicial >

> Câmara.

2. Toque em Manual.
3. Aponte a câmara para o motivo e efetue os seguintes
ajustes.
X

Arraste
focar.

para qualquer ponto do ecrã que pretenda

X

Arraste
para qualquer ponto do ecrã onde
pretenda que a câmara meça a exposição para ajustar o
brilho da fotografia.

X

Toque em
para fazer aparecer ou ocultar a grelha
ou a espiral dourada.

X

Toque em

X

Toque em
para alterar o cenário de equilíbrio de
brancos ou deixar em Automático.

X

Toque em
para selecionar o nível de ISO ou deixar
em Automático.

X

Toque em

para ativar ou desativar o guia de nível.

para ajustar a exposição da fotografia.

4. Toque no ícone do obturador

para tirar a fotografia.

Utilizar outros modos da câmara
Além de tirar fotografias e gravar vídeos da forma tradicional, a
aplicação de câmara oferece outros modos de câmara
poderosos e interessantes. Toque em Modo no visor para ver
todos os modos.
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•

Filtros: Utilizar filtros especiais para captar imagens.

•

Cena: Selecionar uma cena para captar imagens.

•

Sorriso: Tirar fotografias automaticamente quando forem
detetados sorrisos.

•

Gravação com intervalo de tempo: Tirar fotografias em
"time-lapse" com o intervalo de tempo selecionado.

•

Panorama: Tirar fotografias panorâmicas.

•

Múltipla exposição: Captar duas imagens para colagem.

NOTA:
Alguns modos de câmara não estão disponíveis para a câmara
dianteira.

Personalizar as definições da câmara/câmara
de vídeo
Antes de tirar uma fotografia ou gravar um vídeo, pode tocar em
para abrir as seguintes definições da câmara e da câmara de
vídeo.
NOTA:
Algumas opções de câmara e de vídeo serão alteradas de
acordo com os diferentes modos de câmara.
•

CÂMARA
X

Tamanho da imagem: Definir o tamanho da imagem
para a fotografia.

X

Apontar e fotografar: Disponível para a câmara
dianteira. Quando esta função está ativada, pode tocar
no visor para tirar uma fotografia com a câmara
dianteira.
Som do obturador: Ativar ou desativar o som do
obturador.

X

X
X

X

Código QR: Ler o código QR no visor.
Etiqueta de localização: Selecionar se a localização
de GPS é guardada nas fotografias que tirar e nos
vídeos que gravar.
Rever: Selecionar se a fotografia é apresentada para
revisão após ser captada. Também é possível definir o
tempo de revisão.
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•

X

Controlo com a tecla de volume: Utilizar a tecla de
volume como botão do obturador ou para aumentar
ou diminuir o zoom.

X

Guardar imagem original: Selecionar a gravação da
imagem original ao tirar fotografias HDR.

X

Localização de armazenamento: Toque em Local
para guardar para alterar o local de armazenamento
das fotografias e dos vídeos.

X

Restaurar predefinições: Restaurar as predefinições
da câmara e de vídeo.

VÍDEO
X
X

Qualidade de vídeo: Definir a qualidade do vídeo.
Intervalo de tempo: Definir o intervalo de tempo
entre cada fotograma na gravação de vídeo em “time
lapse” e com a câmara traseira.

X

Bloqueio da focagem durante a gravação:
Selecionar se o ponto de focagem fica bloqueado no
centro da ecrã durante a gravação de vídeo com a
câmara traseira.

X

Etiqueta de localização: Selecionar se a localização
de GPS é guardada nas fotografias que tirar e nos
vídeos que gravar.
Localização de armazenamento: Toque em Local
para guardar para alterar o local de armazenamento
das fotografias e dos vídeos.
Restaurar predefinições: Restaurar as predefinições
da câmara e da câmara de vídeo.

X

X
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Galeria
Abrir a Galeria
Toque na tecla Ecrã inicial >
álbuns de fotografias e vídeos.

> Galeria para ver os seus

Trabalhar com álbuns
Ao abrir a Galeria, todas as fotografias e vídeos existentes no seu
telemóvel são apresentados em álbuns. Deslize para a esquerda
ou para a direita para ver todos.
Para ver o conteúdo de um álbum:
Toque num álbum para ver as fotografias e vídeos que contém.
Para partilhar álbuns, imagens ou vídeos:
1. Toque continuamente num álbum para o selecionar ou
toque continuamente num item depois de abrir um álbum
para selecionar uma imagem ou um vídeo.
2. Toque em mais itens que pretenda partilhar.
3. Toque em

e selecione a forma como pretende

partilhar os itens.
Para eliminar álbuns, imagens ou vídeos:
1. Toque continuamente num álbum para o selecionar ou
toque continuamente num item depois de abrir um álbum
para selecionar uma imagem ou um vídeo.
2. Toque em mais itens que pretenda eliminar.
3. Toque em

> OK.

Trabalhar com fotografias
Toque numa imagem de um álbum para ver a fotografia em ecrã
inteiro.
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Durante a visualização de uma fotografia em ecrã inteiro, estão
disponíveis as seguintes funcionalidades.
•

Deslize o dedo na horizontal para ver mais imagens ou
vídeos.

•

Junte os dedos sobre uma imagem ou vídeo para reduzir o
tamanho. Poderá então ver todas as suas fotografias e
vídeos como se fossem uma película de filme. Deslize para
a esquerda ou para a direita para percorrer todos.
NOTA:
Pode eliminar uma fotografia ou vídeo deslizando-o para
cima ou para baixo na vista de película. Se apagar uma
acidentalmente, toque em ANULAR para a recuperar.

•

Toque duas vezes na imagem ou aproxime os dedos sobre o
ecrã ou afaste-os para aumentar ou diminuir o zoom.

•

Toque em

para editar a imagem.

•

Toque em
imagem.

e selecione um método para partilhar a

•

para aceder a mais opções. Pode eliminar,
Toque em
editar, rodar ou recortar a imagem, defini-la como imagem
de fundo ou como fotografia de um contacto, ver os
detalhes, navegar pelo conteúdo do álbum com uma
apresentação de dispositivos ou imprimir a fotografia.

•

Toque em

para regressar ao álbum.
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NOTA:
Algumas opções podem não estar disponíveis para alguns
álbuns ou fotografias.

Retocar as fotografias
Pode editar as fotografias que tirou e algumas outras imagens
na Galeria.
ou
> Editar quando estiver a ver uma
1. Toque em
fotografia no ecrã inteiro.
2. Toque numa opção de edição ao longo da parte inferior do
ecrã e edite a imagem.
Aplicar efeitos como deformação, vintage,
preto/branco e outros na imagem.
Selecionar uma moldura para a imagem.
Cortar, endireitar, rodar, espelhar ou anotar a imagem.
Aplicar e ajustar efeitos como exposição, vinheta,
contraste e sombras na imagem.
3. Para anular ou refazer as alterações que tiver feito, toque
ou
na parte superior do ecrã.
em
4. Toque em GUARDAR para guardar a imagem.

Reproduzir vídeos
1. Toque num álbum na galeria e, em seguida, toque na
miniatura de um vídeo.
2. Toque em

no centro e selecione o leitor para começar

a reprodução. Toque no vídeo para ver os controlos de
reprodução.
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Play Música
A aplicação Play Música funciona com o Google Música, que é
o serviço de streaming e loja de música online da Google. Pode
fazer o streaming de música através de uma ligação de dados
móveis ou Wi-Fi e ouvir as músicas favoritas que tiver adicionado
à sua biblioteca online no Google Música. Também pode
reproduzir ficheiros de áudio que tenha copiado diretamente
para o telemóvel a partir de um computador.
NOTA:
A disponibilidade do Google Música depende da sua região. Se
não estiver disponível ou se não existir uma ligação de dados
móveis ou Wi-Fi, só poderá reproduzir as músicas que estiverem
armazenadas no telemóvel.

Reproduzir a sua música
Toque na tecla Ecrã inicial >
> Play Música. Se lhe for
solicitado, selecione uma conta para aceder à respetiva
biblioteca de música online.
A aplicação procura música e listas de reprodução na sua
biblioteca online e no telemóvel antes de apresentar a sua
biblioteca de música, organizada em LISTAS DE
REPRODUÇÃO, GÉNEROS, ARTISTAS, ÁLBUNS e MÚSICAS.
> A minha biblioteca para ver toda a
Pode tocar em
música e todas as listas de reprodução. Para alterar o modo de
apresentação da biblioteca, deslize para a esquerda ou direita.
Toque numa música para a reproduzir. Durante a reprodução da
música, toque no resumo de informações na parte inferior para
ver o ecrã de reprodução.
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Número Função
1

Informação sobre a música e o artista. Toque e
arraste para baixo para voltar à biblioteca de música.

2

Capa do álbum (se disponível). Deslize para a
esquerda/direita para mudar para a música
seguinte/anterior na lista de reprodução.

3

Ative/desative o modo de repetição. Pode repetir a
faixa atual, repetir a lista de reprodução atual ou
desativar a repetição.

4

Indique que gosta da música.

5

Controlo da reprodução. Salte músicas, pare e retome a
reprodução.

6

Indique que não gosta da música.

7

Ative/desative o modo aleatório.

8

Arraste a barra de progresso para saltar para qualquer
parte da música.

9

Toque para ver a lista de reprodução atual (fila).

10

Obtenha mais opções.
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Pode controlar a música mesmo quando não estiver no ecrã de
reprodução.
•

Na biblioteca da aplicação Play Música, toque no resumo
de informações na parte inferior para voltar ao ecrã de
reprodução.

•

Se estiver noutra aplicação, arraste o painel de notificações
para baixo. Toque no título da música para voltar ao ecrã de
reprodução, pare ou retome a reprodução ou salte músicas.

•

Quando o ecrã está bloqueado, as informações da música, a
capa do álbum e o controlo da reprodução são
apresentados no ecrã. Pode parar/retomar a reprodução ou
saltar músicas.

Gerir listas de reprodução
Crie listas de reprodução para organizar os seus ficheiros de
música em conjuntos de músicas, para poder reproduzir as
músicas pela ordem que preferir.
Para criar uma lista de reprodução ou adicionar uma
música a uma lista de reprodução:
Toque em ao lado de uma música e selecione Adicionar à
lista de reprodução.
Para remover uma música de uma lista de reprodução:
1. Toque em
Música.

> A minha biblioteca na aplicação Play

2. Toque em LISTAS DE REPRODUÇÃO e abra uma lista de
reprodução.
3. Toque em ao lado de uma música da lista de
reprodução.
4. Toque em Remover da lista de reprodução.
Para eliminar uma lista de reprodução:
1. Toque em
Música.

> A minha biblioteca na aplicação Play

2. Toque em LISTAS DE REPRODUÇÃO.
3. Toque em
eliminar.

ao lado da lista de reprodução que pretende

4. Toque em Eliminar > OK.
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NOTA:
Algumas listas de reprodução que são criadas automaticamente,
como a Adicionadas recentemente, não podem ser
eliminadas.
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Leitor de vídeo
Utilize a aplicação Vídeo para gerir a sua biblioteca de vídeos e
ver vídeos.

Abrir a biblioteca de vídeos
Toque na tecla Ecrã inicial >
> Vídeo para ver a sua
biblioteca de vídeos, onde os seus ficheiros de vídeo são
apresentados numa lista.
Deslize o dedo para cima ou para baixo para encontrar o vídeo
para procurar ficheiros
pretendido. Também pode tocar em
de vídeo ou tocar em > Ver ou Ordenar para mudar de modo
de apresentação ou ordenar a lista.

Reproduzir e controlar vídeos
Toque num vídeo na biblioteca de vídeos para o reproduzir.
Toque no ecrã para ver os controlos de reprodução. Pode
controlar o vídeo e o áudio ou efetuar outras operações.
•

Toque no botão de reprodução/pausa na parte inferior para
interromper ou retomar a reprodução.

•

Deslize o dedo horizontalmente sobre o ecrã para
retroceder ou avançar rapidamente.

•

Deslize o dedo verticalmente no lado direito ou esquerdo
do ecrã para ajustar o volume ou brilho.

•

Junte ou afaste dois dedos sobre o ecrã para aumentar ou
reduzir o zoom.

•

Toque em
ou seguinte.

ou

para passar para o vídeo anterior

•

Toque em

para alterar o formato do vídeo.

•

Toque em

para rodar o vídeo.

•

Toque em

para captar uma imagem do ecrã.

•

Toque em

para ocultar o painel de controlo.

•

Toque em
para reproduzir o vídeo numa janela
pequena e continuar com outras tarefas no telemóvel.

•

Toque em

para recortar o vídeo.
94

Gerir os ficheiros de vídeo
Apagar clipes de vídeo
1. Toque em

> Eliminar na biblioteca de vídeos.

2. Selecione os vídeos que quer eliminar.
3. Toque em Eliminar > OK.

Partilhar clipes de vídeo
1. Toque em

> Partilhar na biblioteca de vídeos.

2. Toque nos vídeos que quer partilhar.
3. Toque em Partilhar e selecione a forma como pretende
partilhá-los.

Recortar um clipe de vídeo
1. Toque num vídeo para iniciar a reprodução.
2. Toque em

no lado direito da barra de progresso.

3. Arraste os dois marcadores na barra de progresso para
selecionar a parte que pretende manter.
para pré-visualizar a parte

Se necessário, toque em
selecionada.

4. Toque em
. O vídeo recortado é guardado num ficheiro
de vídeo novo.
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Rádio FM
O rádio FM permite procurar estações de rádio, ouvi-las e
guardá-las no telemóvel. Note que a qualidade da receção das
emissões de rádio depende da cobertura das estações na sua
área. Os auriculares com fio funcionam como antena, pelo que
não se deve esquecer de os ligar quando utilizar o rádio.
Quando receber uma chamada e estiver a ouvir rádio, o rádio é
desligado.

Procurar e guardar estações
1. Ligue os auriculares com fio e toque na tecla Ecrã inicial >
> Rádio FM.
2. Toque em > Procurar. O telemóvel procura todas as
estações disponíveis e guarda-as na lista Todos os canais.
NOTA:
Quando abrir a aplicação Rádio FM pela primeira vez, ela
procura automaticamente as estações e apresenta a lista Todos
os canais. Também pode tocar em > Todos os canais para
ver a lista.

Ouvir rádio FM
1. Toque na tecla Ecrã inicial >
auriculares.
2. Toque em

> Rádio FM após ligar os

> Todos os canais e selecione um canal.

Também pode arrastar a linha vermelha ao longo do painel de
frequências ou tocar em
canais.

ou

para mudar para outros

NOTAS:
•

para adicionar o canal aos favoritos. Os
Toque em
canais favoritos são colocados no ecrã principal do rádio FM.
Toque em
para ver todos os canais favoritos.

•

Pode guardar até 16 canais nos favoritos.

•

Toque em
telemóvel.

para ouvir rádio através do altifalante do
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Editar um canal guardado
1. Abra a aplicação Rádio FM e toque em > Todos os
canais para ver a lista de canais guardados.
2. Toque continuamente num canal e selecione Mudar o
nome ou Eliminar ou toque na estrela à direita de um
canal para o adicionar aos favoritos.

Outras opções e definições
Para desligar o rádio FM automaticamente:
Toque em > Temporizador e selecione a hora a que
pretende desligar o rádio.
É apresentado um relógio com a contagem decrescente acima
da frequência e o rádio é desligado quando o relógio atinge
0:00.
Para desligar o rádio FM imediatamente:
Toque no botão

na parte superior do ecrã.

NOTA:
Toque em

> Sair para fechar a aplicação Rádio FM.

Para gravar o programa de rádio FM:
Toque em > Gravar/Parar gravação para gravar o programa
de rádio atual. Os ficheiros gravados são guardados no
armazenamento do telemóvel ou no cartão microSD.
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Gravador de som
O Gravador de som permite gravar memorandos de voz e
ouvi-los sempre que desejar.

Gravar um memorando de voz
1. Toque na tecla Ecrã inicial >

> Gravador de som.

2. Deslize o botão HQ para ligar ou desligar a gravação de alta
qualidade.
3. Toque em
para iniciar a gravação. Durante a gravação,
pode fazer o seguinte:
X

Toque em
gravação.

/

para interromper ou retomar a

X

Toque em

para cancelar a gravação.

para parar a gravação. O memorando é
4. Toque em
guardado automaticamente.
Se não quiser guardar o memorando após a gravação, toque em
> OK para o eliminar.

Reproduzir um memorando de voz
Para reproduzir um memorando que acabou de gravar:
Toque em

.

Para reproduzir um memorando guardado:
no canto superior direito do ecrã para ver
1. Toque em
todas as gravações.
2. Toque no título de um memorando para o reproduzir.
NOTA:
Toque em
ao lado de um memorando para eliminar,
mudar o nome, partilhar, recortar, ver a informação do ficheiro,
adicionar uma etiqueta ou definir o memorando como toque do
telemóvel ou toque de notificação.
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Mais aplicações
Calculadora
Toque na tecla Ecrã inicial >
> Calculadora para utilizar a
calculadora do telemóvel para cálculos básicos ou equações
matemáticas avançadas.
NOTA:
Para aceder aos botões avançados, coloque o telemóvel na
horizontal ou deslize para a esquerda se tiver o telemóvel na
vertical.

Relógio
Toque na tecla Ecrã inicial >
> Relógio. A aplicação
Relógio permite ver a hora local e a hora noutras cidades do
mundo, definir alarmes e utilizar temporizadores.

Definir um novo alarme
1. Toque no separador
da aplicação Relógio.
2. Toque num alarme existente para o configurar ou toque em
na parte inferior do ecrã para criar um novo alarme.
3. Defina a hora e toque em OK. Em seguida, configura as
opções Repetir, Som do alarme, Vibrar e Etiqueta.
NOTAS:
•

Para ativar ou desativar diretamente os alarmes existentes,
basta tocar nos botões no lado direito.

•

Toque em > Definições para definir mais opções de
alarme na secção Alarmes.

Ver as horas noutros locais do mundo
Toque no separador
da aplicação Relógio para ver as
horas noutros locais do mundo e o próximo alarme.
Toque em
cidades.

na parte inferior do ecrã para adicionar outras

99

Utilizar o cronómetro e a contagem decrescente
Toque no separador
ou
da aplicação Relógio para
utilizar o cronómetro ou o temporizador de contagem
decrescente.
O cronómetro permite registar tempos de volta, enquanto o
temporizador de contagem decrescente permite definir um
tempo e fazer a contagem decrescente até zero.

Transferências
A aplicação Transferências mantém um registo dos ficheiros
transferidos utilizando aplicações como o Chrome ou o E-mail.
> Transferências para ver o

Toque na tecla Ecrã inicial >
registo.
•

Toque num ficheiro para o abrir com as aplicações
apropriadas.

•

Toque num ficheiro sem soltar para o eliminar ou partilhar.

Gestor de ficheiros
Aceda rapidamente a todas as suas imagens, vídeos, clipes de
áudio e outros tipos de ficheiros no armazenamento do
telemóvel, no cartão microSD ou num dispositivo USB que
esteja ligado.
> Gestor de ficheiros.

Toque na tecla Ecrã inicial >
•

no canto superior direito para encontrar o
Toque em
ficheiro pretendido por categoria.

•

Toque em
no canto superior direito para navegar
pelas pastas e pelos ficheiros.

•

no canto superior esquerdo e selecione o
Toque em
armazenamento do telemóvel, o cartão microSD ou o
dispositivo USB ligado.

•

Toque continuamente num item para aceder a ícones de
opções, como Copiar, Mover, Partilhar ou Eliminar.

•

Para copiar ou mover um item, navegue até uma nova
localização e toque em Colar.

•

Toque em

para criar uma nova pasta no diretório atual.
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Aplicações Google
Abra as aplicações Google para utilizar serviços da Google.
NOTA:
Alguns conteúdos ou serviços da Google podem não estar
disponíveis na sua região.
•

Calendário: Organize o seu tempo e os seus avisos para
eventos importantes.

•

Chrome: Utilize a aplicação Chrome para navegar na
Internet e sincronizar os seus favoritos, o histórico de
navegação e outros itens com a sua conta Google.

•

Drive: Guarde ficheiros nos servidores da Google
gratuitamente após iniciar sessão na sua conta Google.
Pode aceder aos ficheiros a partir de computadores,
telemóveis e outros dispositivos, partilhá-los ou colaborar
com outras pessoas.

•

Gmail: Receba e envie mensagens de e-mail através da sua
conta Gmail ou de outras contas de e-mail pessoais.

•

Google: Utilize a pesquisa Google ou obtenha informações
sempre que necessitar com o Google Now.

•

Hangouts: Converse com amigos do Google+ ou envie
mensagens de texto ou multimédia.

•

Keep: Crie e partilhe notas e colabore com rapidez e
facilidade.

•

Maps: Encontre o seu lugar e encontre o seu caminho no
mundo.

•

Notícias e meteorologia: Veja as previsões
meteorológicas e notícias de temas comuns. Também pode
personalizar os temas de notícias que são apresentados.

•

Fotos: Faça a gestão de fotografias no telemóvel e na sua
conta Google.

•

Play Filmes e TV: Compre, transfira e veja os filmes mais
recentes, os seus filmes favoritos e programas de televisão.

•

Play Música: Reproduza música no seu telemóvel e na sua
conta Google.

•

Play Store: Compre e transfira aplicações, jogos e outros
conteúdos a partir da Google Play Store.

•

Tradutor: Escreva, fale ou aponte a câmara para texto e
obtenha a tradução com o Google Tradutor.
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•

Pesquisa por voz: Efetue pesquisas por voz para encontrar
informações.

•

YouTube: Veja clipes de vídeo de YouTube.com ou carregue
os seus e interaja com o mundo.
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Definições
Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições. A aplicação
Definições contém a maioria das ferramentas para personalizar
e configurar o telemóvel.

Redes sem fios e outras
Wi-Fi
Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições > Wi-Fi. Pode
ativar ou desativar o Wi-Fi e configurar as suas ligações Wi-Fi.
Consulte Ligar a uma rede Wi-Fi.
Quando o Wi-Fi estiver ativado, toque em > Avançadas >
Wi-Fi Direct no menu Wi-Fi para partilhar dados entre dois
dispositivos diretamente através de Wi-Fi. Consulte Utilizar o
Wi-Fi Direct®.

Bluetooth
Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições > Bluetooth.
Pode ativar ou desativar o Bluetooth e configurar as suas
ligações Bluetooth. Consulte Ligar a dispositivos Bluetooth.

Utilização de dados
Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições > Utilização
de dados para gerir a utilização de dados móveis.
Toque nos botões Dados móveis ou Definir limite de dados
móveis para ativar ou desativar os dados móveis e para definir o
limite de dados móveis.
Pode verificar a quantidade de dados utilizada durante o ciclo
de tempo definido por si, definir um limite de dados móveis e
um aviso, consultar as aplicações que estão a utilizar os dados
móveis ou limitar os dados em segundo plano para
determinadas aplicações.
NOTA:
A utilização de dados medida pelo seu telemóvel e a utilização
de dados medida pelo seu operador de rede podem ser
diferentes.
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Toque em > Restrições de rede para selecionar redes Wi-Fi
que são hotspots móveis. A utilização de dados nos hotspots
móveis será limitada para evitar contas elevadas com dados
móveis.

Modo de voo
Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições > Mais e
deslize o botão junto a Modo de voo para ativar ou desativar o
modo de voo. Todos os dispositivos de rádio do telemóvel que
transmitem voz ou dados são desativados quando o modo de
voo é ativado.

NFC e Android Beam
Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições > Mais > NFC
para trocar dados com outro dispositivo equipado com NFC
quando tocar nele ou estiver muito próximo dele. Toque em
Android Beam e ative-o se pretender partilhar páginas Web,
informações de contacto, vídeos do YouTube ou outros
conteúdos do seu telemóvel com outro dispositivo compatível
com NFC. Consulte Troca de dados por NFC.

Partilha de Internet e hotspot móvel
Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições > Mais >
Partilha de Internet para partilhar a ligação de dados móveis
do seu telemóvel com PCs ou outros dispositivos através de
USB, Bluetooth ou Wi-Fi. Consulte Partilhar a ligação de dados
móveis.

VPN
Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições > Mais > VPN
para configurar e estabelecer ligação a redes privadas virtuais.
Consulte Ligar a redes privadas virtuais.

Redes móveis
Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições > Mais >
Redes móveis para controlar a utilização de dados móveis em
roaming, selecionar o tipo de rede, definir nomes de pontos de
acesso e selecionar a rede móvel. Consulte Ligar a redes móveis.
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Transmissões de emergência
Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições > Mais >
Transmissões de emergência to configure mobile broadcast
settings such as emergency alert settings, ETWS settings, etc.

Dispositivo
Ecrã inicial
Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições > Ecrã inicial e
selecione o ecrã inicial padrão ou simples. O ecrã inicial padrão
tem a disposição Android padrão, enquanto o ecrã inicial
simples oferece melhor acessibilidade e facilidade de utilização.

Ecrã
Toque na tecla Ecrã inicial >
configurar as seguintes opções.

> Definições > Ecrã para

•

Ecrã de início: Deslize para a direita no ecrã inicial mas à
esquerda para abrir a sua aplicação favorita.

•

Aplicação favorita do ecrã inicial: Selecione a aplicação
que é aberta quando deslizar para a direita no ecrã inicial
mais à esquerda.

•

Atalhos do ecrã de bloqueio: Apresentar os ícones de
atalho no ecrã de bloqueio. Pode deslizar a partir de um
ícone de atalho na parte inferior do ecrã de bloqueio para
abrir a respetiva aplicação ou função.

•

Editar atalhos do ecrã de bloqueio: Toque num atalho do
ecrã de bloqueio para o alterar ou remover ou toque em
Adicionar atalho para adicionar um.

•

Abertura rápida da câmara: Abra rapidamente a câmara
dianteira ou traseira quando o telemóvel estiver no modo
de espera ou no ecrã de bloqueio premindo a tecla de
aumentar o volume duas vezes ou a tecla de diminuir o
volume duas vezes.

•

Tocar duas vezes para despertar: Toque duas vezes na
ecrã para o ativar quando o telemóvel estiver no modo de
espera.

•

Nível de brilho: Definir o brilho do ecrã.

•

Brilho adaptável: Ajustar automaticamente o brilho do
ecrã.
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•

Duração da luz das teclas táteis: Esta função permite
controlar a retroiluminação das teclas táteis (tecla Ecrã
inicial, tecla Retroceder e tecla Aplicações recentes).
Escolha uma das seguintes opções para definir a duração da
retroiluminação.
X

X

X

5 segundos/30 segundos/1 minuto: As teclas táteis
ficam acesas durante 5 segundos, 30 segundos ou 1
minuto sempre que forem tocadas e o ecrã estiver
ativado.
Sempre apagada: Desativar a retroiluminação das
teclas táteis.
Sempre acesa: Manter a retroiluminação das teclas
táteis acesa enquanto o ecrã estiver ativado.

•

Imagem de fundo: Selecionar uma imagem ou animação
de fundo para o ecrã inicial e para o ecrã de bloqueio.

•

Interface de tampa: Quando colocar o telemóvel numa
capa opcional e fechar a capa, pode permitir que o
telemóvel apresente informações importantes através da
abertura da capa.
NOTA:
A capa é vendida separadamente.

•

Suspensão: Definir o tempo de inatividade até o ecrã se
desativar automaticamente.

•

Daydream: Gerir a função Daydream. Quando a função
Daydream está ativa, o telemóvel apresenta o relógio, o
serviço de notícias e meteorologia, fotografias ou
animações como proteção de ecrã.

•

Luz de notificações: Acender a luz indicadora para
notificar sobre chamadas perdidas, novas mensagens e
outros eventos.

•

Tamanho do tipo de letra: Definir o tamanho do tipo de
letra do texto no ecrã.
Quando o dispositivo é rodado: Selecionar se o conteúdo
do ecrã deve rodar quando o telemóvel é rodado.

•
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Som e notificações
Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições > Som e
notificações. Pode ajustar vários tipos de volume (consulte
Ajustar o volume), definir as opções do modo "Não incomodar"
(consulte Utilizar o modo "Não incomodar"), definir o som para
o toque e para as notificações (consulte Alterar o toque e o som
de notificação), selecionar os sons do sistema (consulte
Ligar/desligar os sons do sistema), controlar a apresentação de
notificações e verificar quais são as aplicações que requerem
acesso às notificações ou ao modo "Não incomodar".

Aplicações
Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições > Aplicações
para ver as aplicações instaladas no telemóvel e geri-las.
Toque numa aplicação para ver as respetivas informações. As
seguintes opções podem estar disponíveis:
• FORÇAR PARAGEM: Parar a aplicação.
• DESINSTALAR: Desinstalar a aplicação.
• DESATIVAR/ATIVAR: Desativar ou ativar a aplicação.
• Armazenamento: Ver as informações de armazenamento
e limpar os dados ou a cache.
• Utilização de dados: Ver a quantidade de dados que a
aplicação utilizou durante o ciclo de tempo definido ou
limitar os dados em segundo plano que a aplicação pode
utilizar.
• Permissões: Ver ou alterar as permissões da aplicação.
• Notificações: Gerir as notificações da aplicação no painel
de notificações e no ecrã de bloqueio. Pode definir a
prioridade, a sensibilidade e muito mais.
• Abrir por predefinição: Ver os links suportados pela
aplicação, definir se os links serão abertos na aplicação e
limpar as predefinições da aplicação.
• Bateria: Ver os dados de utilização da bateria pela
aplicação desde o último carregamento total.
• Memória: Ver a quantidade de memória utilizada pela
aplicação.
NOTA:
Algumas opções não estão disponíveis para todas as aplicações.
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Armazenamento e USB
Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições >
Armazenamento e USB para ver informações de memória
referentes ao armazenamento do telemóvel e ao cartão
microSD.
Pode escolher a localização predefinida para novos dados, como
fotografias captadas e gravações de voz. Toque em Localização
para guardar e selecione Telefone ou Cartão SD para guardar
os itens no armazenamento do telemóvel ou no cartão SD que
estiver instalado.
Toque em Armazenamento interno para obter uma descrição
detalhada do espaço utilizado por tipo. Toque num tipo de
dados para ver mais informações ou eliminar ficheiros de que já
não necessite ou toque em Explorar para ver e gerir todos os
ficheiros existentes no armazenamento.
Para obter mais informações sobre a utilização do
armazenamento interno e do cartão microSD, consulte Utilizar
o cartão microSD como armazenamento portátil ou do
telemóvel.
Quando ligar um dispositivo de armazenamento USB (como
uma unidade flash USB) ao telemóvel com um cabo adaptador
OTG, pode ver o estado do armazenamento, desmontá-lo do
sistema de ficheiros ou apagar todos os dados que ele contém.
Consulte Utilizar o USB On-The-Go (OTG).

Bateria
Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições > Bateria para
ver o nível de carga da bateria, quais são as funções que têm
estado a utilizar a bateria, ativar o modo de poupança da bateria
e otimizar a utilização da bateria.
Toque numa aplicação ou num serviço para ajustar as respetivas
definições no sentido de aumentar a duração da bateria. Por
exemplo, toque em Ecrã > Reduzir o brilho do ecrã e/ou o
tempo que este permanece iluminado para alterar o brilho do
ecrã e o tempo que o ecrã demora a entrar no modo de espera.
Toque em > Poupança de bateria para gerir o modo de
poupança da bateria. Pode ativar ou desativar a poupança de
bateria ou definir um nível de carga da bateria no qual a
poupança da bateria é ativada automaticamente.
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Toque em > Otimização da bateria. A otimização da bateria
ajuda a prolongar a duração da bateria em modo de espera
quando o telemóvel não estiver a ser utilizado. Se existirem
aplicações para as quais não pretende ativar a otimização da
bateria, pode desativar a função nessas aplicações. Basta tocar
em Não otimizada > Todas as aplicações, tocar no nome da
aplicação e, em seguida, tocar em Não otimizar >
CONCLUÍDO.

Memória
Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições > Memória
para monitorizar a utilização média da memória e o
desempenho do seu telemóvel. Também pode ver quais são as
aplicações que utilizam mais memória.

Utilizadores
Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições > Utilizadores
para gerir as contas de utilizador do seu telemóvel.
Pode partilhar o telemóvel com outras pessoas se criar contas
de utilizador adicionais. Cada utilizador que tenha uma conta
separada tem o seu próprio espaço de armazenamento, imagem
de fundo, bloqueio de ecrã, etc. Os utilizadores também podem
ajustar as definições do dispositivo, como o Wi-Fi, que afetam
todos os utilizadores, bem como atualizar aplicações de todos
os outros utilizadores.
Por predefinição, está disponível uma conta de convidado para
qualquer pessoa que precise de utilizar o seu telemóvel
temporariamente. Pode tocar em Adicionar utilizador para
criar mais contas de utilizador.
NOTAS:
•
•

ao lado de uma conta para configurar as
Toque em
respetivas opções. A partir daí, pode remover as contas que
criou.
Quando um utilizador convidado acabar de utilizar o seu
telemóvel, pode tocar em Remover convidado no menu
Utilizadores para eliminar todos os respetivos dados do
seu telemóvel.
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Tocar e pagar
Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições > Tocar e
pagar. Pode tocar e pagar com o seu telemóvel nas lojas que
aceitam pagamentos sem contacto. Consulte Utilizar a
funcionalidade Tocar e pagar.

Pessoal
Localização
Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições > Localização
para gerir os serviços de localização que ajudam o telemóvel e
as aplicações a determinar a sua localização. Para utilizar
aplicações relacionadas com a localização, como encontrar a
sua localização no Google Maps, é necessário ter os serviços de
localização ativados no telemóvel.
1. Deslize o botão no canto superior direito para ativar ou
desativar os serviços de localização.
2. Quando a localização estiver ativada, toque em Modo para
selecionar as fontes de localização que pretende utilizar.
Para obter a localização com precisão, escolha Alta
precisão. Para poupar energia da bateria e obter uma
localização aproximada, escolha Poupança de bateria.
Para utilizar apenas o GPS para determinar a sua localização,
escolha Apenas no dispositivo.
NOTA:
Pode ativar a opção Otimização da navegação para poupar
energia da bateria.

Segurança
Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições > Segurança
para configurar as opções que ajudam a manter o telemóvel e
os dados seguros.
•

Bloqueio de ecrã: Desativar o bloqueio do ecrã ou ativá-lo
com uma passagem do dedo, um padrão, um PIN ou uma
palavra-passe. Consulte Proteger o seu telemóvel com
bloqueio do ecrã.

•

Ver sequência de desbloqueio: Mostrar o padrão à
medida que é desenhado. Esta opção está disponível
quando estiver definido um padrão de desbloqueio.
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•

Bloquear automaticamente: Definir o tempo necessário
para a proteção de bloqueio ser ativada após a desativação
do ecrã. Esta opção está disponível quando estiver definido
um padrão de desbloqueio, um PIN ou uma palavra-passe.

•

Bloq. c/ botão ligar/desligar: A proteção de bloqueio é
ativada imediatamente quando a tecla de ligar/desligar
for premida. Esta opção está disponível quando estiver
definido um padrão de desbloqueio, um PIN ou uma
palavra-passe.

•

Mensagem do ecrã de bloqueio: Definir o texto que é
apresentado no ecrã de bloqueio.

•

BLOQUEIO INTELIGENTE: Manter o telemóvel
desbloqueado quando está ligado a dispositivos fidedignos,
quando está em locais fidedignos e quando é
desbloqueado por rostos fidedignos ou vozes fidedignas,
bem como quando o telemóvel estiver a ser transportado
no corpo.
NOTA:
Tem de iniciar sessão na sua conta Google no telemóvel
para utilizar a função Bloqueio inteligente.

•

•

Encriptar telefone: Encriptar os dados no telemóvel para
proteger a sua privacidade. Consulte Proteger o telemóvel
com encriptação.
Configurar o bloqueio do cartão SIM:
X

X

Bloquear cartão SIM: Ativar ou desativar o bloqueio
com PIN, para que o telemóvel exija ou não exija o PIN
antes de permitir o acesso ao cartão micro-SIM.
Alterar PIN do SIM: Alterar o PIN de acesso ao cartão
micro-SIM.

NOTA:
Coloque todas as suas palavras-passe confidenciais num
local seguro para utilização futura. Se introduzir o PIN do
cartão SIM errado mais vezes do que o permitido, o seu
cartão micro-SIM é bloqueado e deixa de ser possível
aceder à rede móvel. Contacte o seu operador para obter
um código PUK (PIN Unlock Key, Código de desbloqueio do
PIN) para restaurar o cartão micro-SIM.
•

Ver palavras-passe: Apresenta as palavras-passe à medida
que as introduz.
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•

Administradores do dispositivo: Ver ou desativar
aplicações que tenha autorizado como administradores do
dispositivo.

•

Fontes desconhecidas: Selecione esta opção para permitir
a instalação de aplicações de outras fontes externas à Play
Store.

•

Tipo de armazenamento: Selecionar o tipo de
armazenamento de credenciais.

•

Credenciais fiáveis: Apresentar os certificados de CA
fiáveis.

•

Instalar a partir do cartão SD: Instalar certificados a partir
do armazenamento interno ou do cartão microSD.

•

Limpar credenciais: Eliminar todos os certificados.

•

Agentes fidedignos: Ver ou desativar os agentes
fidedignos.

•

Fixação do ecrã: Manter um ecrã à sua escolha à vista, para
que outros não possam mudar para outras aplicações e
aceder às suas informações pessoais. Toque nesta opção
para ver como funciona. Consulte Proteger o seu telemóvel
com fixação do ecrã.
Aplicações com acesso à utilização: Ativar ou desativar o
acesso de algumas aplicações à utilização das informações
do seu telemóvel.

•

Permissões de aplicações
Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições > Permissões
de aplicações para ver quais são as permissões que estão
atribuídas às várias aplicações. Também pode alterar as
permissões das aplicações.
AVISO!
A alteração das permissões das aplicações pode fazer com que
uma aplicação deixe de funcionar ou não funcione como
pretendido.

Contas
Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições > Contas para
gerir as suas contas da Web e a sincronização. Toque em
Adicionar conta para iniciar sessão ou criar uma conta no
telemóvel.
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Toque num tipo de conta para ver que tipo de contas adicionou
e ajustar as definições das contas.

Google
Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições > Google para
gerir facilmente as definições das funções e aplicações da
Google. Pode definir as opções dos serviços e da conta Google.

Idioma e entrada
Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições > Idioma e
entrada para configurar as opções relacionadas com o idioma,
os métodos de introdução, o reconhecimento de voz e a
reprodução de voz e a utilização do rato/trackpad.
•

Idioma: Selecione um idioma para o seu sistema.

•

Verificador ortográfico: Utilizar o corretor ortográfico da
Google para verificar se há erros de ortografia ao introduzir
texto.

•

Dicionário pessoal: Adicionar novas palavras ao dicionário
do telemóvel ou remover palavras do dicionário. As palavras
que adicionar são utilizadas na verificação ortográfica e na
sugestão de palavras.

•

Teclado e métodos de introdução: Configurar definições
da introdução de texto. Consulte Definições de métodos de
introdução.

•

Saída de texto para voz:
X

X

X

X

•

Motor preferido: Selecionar o motor de síntese de
discurso que pretende utilizar, ou alterar as definições.
Taxa de voz: Selecionar a velocidade que pretende
que o sintetizador utilize.
Ouvir um exemplo: Reproduzir uma breve amostra do
sintetizador de discurso utilizando as definições atuais.
Estado do idioma predefinido: Selecionar se a
funcionalidade de saída de texto para voz suporta o
idioma atual do sistema.

Velocidade do ponteiro: Selecione a rapidez com que o
ponteiro/rato se deve deslocar quando ligar o telemóvel a
um trackpad ou rato.
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Cópia de segurança e reposição
Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições > Cópia de
segurança e reposição para gerir as opções de cópia de
segurança de dados e reposição, bem como para repor a
definição de rede e as predefinições de fábrica do telemóvel.
•

Fazer cópia de segurança dos meus dados: Criar uma
cópia de segurança dos dados das aplicações,
palavras-passe de Wi-Fi e de outras definições nos
servidores Google depois de iniciar sessão na sua conta
Google.

•

Conta da cópia de segurança: Definir a conta Google em
que os dados são guardados.

•

Restauro automático: Restaurar definições e dados da
cópia de segurança anteriormente realizada ao reinstalar
uma aplicação.

•

Reposição das definições de rede: Repor todas as
definições de rede, incluindo Wi-Fi, dados móveis e
Bluetooth.

•

Reposição dos dados de fábrica: Repor as predefinições
de fábrica do telemóvel. Todos os dados existentes no
armazenamento interno serão apagados durante o
processo.

Sistema
Controlo de início automático
Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições > Controlo de
início automático para controlar as aplicações que podem
iniciar automaticamente quando o telemóvel é ligado.

Data e hora
Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições > Data e hora
para definir a data, a hora, o fuso horário e o formato da hora.
Também pode utilizar dados fornecidos pela rede.

Acessibilidade
Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições >
Acessibilidade para configurar os suplementos e serviços de
acessibilidade no telemóvel, como a Inversão de cores ou o
Texto grande para os utilizadores com problemas de visão.
114

Imprimir
Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições > Imprimir para
gerir o serviço Google Cloud Print ou outros suplementos de
impressora que tenha instalado a partir da Google Play Store ou
do fabricante da sua impressora.

Opções de programador
Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições > Opções de
programador para gerir as definições que são úteis para o
desenvolvimento de aplicações Android. O menu fica oculto até
tocar 7 vezes no item Número de compilação no menu
Acerca do telefone.
AVISO!
As definições das opções de programador destinam-se apenas
ao desenvolvimento de aplicações. Podem fazer com que o
telemóvel e as aplicações apresentem anomalias ou
comportamentos incorretos.

Acerca do telemóvel
Toque na tecla Ecrã inicial >
> Definições > Acerca do
telefone para ver informações importantes do telemóvel e
informações legais. Também pode tocar em Atualizações de
software para ver se existem novas atualizações para o sistema
e instalá-las quando estiverem disponíveis.
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Resolução de problemas
Se ocorrerem problemas durante a utilização do telemóvel, ou
se o funcionamento deste for anormal, pode consultar a tabela
abaixo. Se não for possível resolver o problema específico
utilizando as informações da tabela, contacte o revendedor
onde adquiriu o telemóvel.
Problema

Receção
fraca

Causas possíveis

Solução possível

O sinal da rede é
demasiado fraco na sua
localização atual, por
exemplo, numa cave ou
perto de um edifício alto,
uma vez que as
transmissões sem fios não
conseguem alcançá-lo.

Desloque-se para
um local onde o
sinal de rede possa
ser recebido.

A rede está ocupada de
momento (por exemplo,
durante horas de pico,
poderá haver demasiado
tráfego de rede para
processar chamadas
adicionais).

Evite utilizar o
telemóvel nestes
momentos ou
tente novamente
depois de
decorrido um
curto período de
tempo.

Pode solicitar um
Está demasiado afastado de mapa da área de
uma estação de base do
serviço ao seu
seu fornecedor de serviços. fornecedor de
serviços.
Termine a
chamada e volte a
marcar. Pode ser
Baixa qualidade da ligação
transferido para
Eco ou ruído de rede do seu fornecedor
uma ligação a uma
de serviços.
linha telefónica ou
uma rede de
melhor qualidade.
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Problema

Causas possíveis

Solução possível

Termine a
chamada e volte a
marcar. Pode ser
A qualidade da linha
transferido para
telefónica para a qual está a
uma ligação a uma
ligar é má.
linha telefónica ou
uma rede de
melhor qualidade.
Não é
possível
selecionar
algumas
funcionalidad
es

Não é
possível
carregar a
bateria

Não solicitou os serviços
que suportam estas
funcionalidades ou o seu
fornecedor de serviços
local não suporta estas
funcionalidades.

Contacte o seu
fornecedor de
serviços.

A bateria ou o carregador
da bateria estão
danificados.

Contacte o
revendedor.

A temperatura do
telemóvel é inferior a 0 °C
ou superior a 45 °C.

Mude o ambiente
de carregamento
da bateria para
evitar
temperaturas
extremas.

Existe um mau contacto
entre a bateria e
carregador.

Verifique todos os
conetores para se
certificar de que
todas as ligações
foram feitas
corretamente.
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Problema

Tempo de
standby
reduzido

Causas possíveis

Solução possível

O tempo de standby está
relacionado com a
configuração do sistema do
seu fornecedor de serviços.
Um telemóvel não tem
exatamente o mesmo
tempo de standby em
sistemas de fornecedores
de serviços diferentes.

Caso se encontre
numa área onde o
sinal é fraco,
desligue o
telemóvel
temporariamente.

A bateria está
descarregada. Em
ambientes com
temperaturas elevadas, a
duração da bateria é mais
reduzida.

Contacte o
revendedor para
substituir a bateria
por uma nova.

Se não conseguir
estabelecer ligação à rede,
o telemóvel continua a
enviar sinais ao tentar
localizar uma estação de
base. Ao fazê-lo, consome
energia da bateria,
reduzindo o tempo de
standby.

Desloque-se para
um local onde a
rede esteja
acessível ou
desligue
temporariamente
o seu telemóvel.

Não é
A energia da bateria
possível ligar
esgotou-se.
o telemóvel

Erro do
cartão
micro-SIM

Recarregue a
bateria do
telemóvel.

O cartão micro-SIM não
funciona corretamente ou
está danificado.

Entregue o seu
cartão micro-SIM
ao seu fornecedor
de serviços para
que seja testado.

O cartão micro-SIM foi
introduzido
incorretamente.

Introduza o cartão
micro-SIM
corretamente.
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Problema

Não é
possível
estabelecer
ligação à rede

Não é
possível
atender
chamadas

Não é
possível
efetuar
chamadas

Causas possíveis

Solução possível

Os contactos do cartão
micro-SIM estão sujos.

Utilize um pano
macio e seco para
limpar os
contactos do
cartão micro-SIM.

O cartão micro-SIM é
inválido.

Contacte o seu
fornecedor de
serviços.

Contacte o seu
fornecedor de
Não se encontra na área de
serviços para
serviço da rede.
confirmar a área
de serviço.

O sinal é fraco.

Desloque-se para
uma área aberta
ou, se estiver no
interior de um
edifício,
aproxime-se de
uma janela.

Ativou a função de
Barramento de
chamadas.

Desative esta
função. Consulte
Barrar
determinadas
chamadas.

Ativou a função de
Barramento de
chamadas.

Desative esta
função. Consulte
Barrar
determinadas
chamadas.

Ativou a função de
Números de marcação
fixa.

Desative esta
função. Consulte
Utilizar números
de marcação fixa.
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Problema

Código PIN
bloqueado

O telemóvel
dá erro,
reinicia,
bloqueia ou
não se liga

Causas possíveis

Solução possível

Introduziu um código PIN
incorreto três vezes
consecutivas.

Contacte o seu
fornecedor de
serviços. Se o seu
fornecedor de
serviços fornecer o
código PUK do
cartão micro-SIM,
utilize o código
PUK para
desbloquear o
cartão micro-SIM.
Desinstale o
software que possa
estar a provocar o
problema.

Algum software de
Atualize o software
terceiros não é compatível
do telemóvel.
com o seu telemóvel.
Reponha as
configurações de
fábrica do
telemóvel.
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Para sua segurança
Segurança geral
Não fazer nem
atender chamadas
sem sistema
mãos-livres enquanto
conduz. Nunca
escrever mensagens
enquanto conduz.

Não utilizar em
estações de serviço.

Manter o telemóvel,
pelo menos, a 15 mm
de distância do ouvido
ou corpo durante a
realização de
chamadas.

O telemóvel pode
produzir uma luz
brilhante ou
intermitente.

As peças pequenas
podem provocar
asfixia.

Não destruir o
telemóvel através do
fogo.

O telemóvel pode
produzir um som alto.

De forma a evitar
potenciais danos
auditivos, não se
exponha a níveis de
volume elevados
durante períodos de
tempo prolongados.

Evitar o contacto com
superfícies
magnéticas.

Evitar temperaturas
extremas.

Manter afastado de
pacemakers e outros
dispositivos médicos
eletrónicos.

Evitar contacto com
líquidos. Não
permitir que o
telemóvel se molhe.
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Desligar quando
solicitado em
hospitais e instalações
médicas.

Não tentar
desmontar o
telemóvel.

Desligar quando
solicitado em aviões
ou aeroportos.

Utilizar apenas
acessórios
aprovados.

Desligar quando
estiver perto de
materiais explosivos
ou líquidos.

Não depender do
telemóvel como
dispositivo principal
para comunicações
de emergência.

Energia de radiofrequência (RF)
Declaração geral sobre energia de RF
O seu telemóvel contém um transmissor e um recetor.
Quando estiver ligado (ON), recebe e transmite energia de RF.
Quando comunicar com o telemóvel, o sistema que processa
a sua chamada controla o nível de potência de transmissão
do telemóvel.

Taxa de absorção específica (SAR)
O seu telemóvel é um transmissor e recetor de rádio. Foi
concebido de forma a não ultrapassar os limites de exposição a
ondas de rádio recomendados pelas normas internacionais.
Estas normas foram desenvolvidas pela organização científica
independente ICNIRP e incluem margens de segurança
destinadas a assegurar a proteção de todas as pessoas,
independentemente da sua idade e estado de saúde.
Estas normas utilizam uma unidade de medida conhecida como
Taxa de absorção específica ou SAR. O limite de SAR para os
dispositivos móveis é 2 W/kg. O valor mais elevado de SAR para
este dispositivo quando testado junto à cabeça foi de 0,333
W/kg* e quando testado junto ao corpo foi de 0,795 W/kg*.
Visto que os dispositivos móveis disponibilizam um variado
número de funções, podem ser utilizados noutras posições, tais
como no corpo, conforme descrito neste guia do utilizador**.
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Como a SAR é medida utilizando a potência de transmissão
mais elevada do dispositivo, a SAR real deste dispositivo em
funcionamento está normalmente abaixo da indicada acima. Tal
deve-se a alterações automáticas ao nível da potência do
dispositivo que asseguram que só utiliza a potência mínima
necessária para comunicar com a rede.
* Os testes são realizados em conformidade com as normas EN
50360, EN 50566, EN 50364, EN 62311, EN 62479, EN 62209-1
e EN 62209-2.
** Consulte a secção de funcionamento junto ao corpo.

Funcionamento junto ao corpo
Informações de segurança importantes relativas à exposição a
radiação de radiofrequência (RF):
Para assegurar a conformidade com as normas de exposição a
RF, o telemóvel deve ser utilizado a uma distância mínima de
15 mm em relação ao corpo.
O desrespeito destas instruções pode provocar uma
exposição a RF que ultrapassa os limites da norma aplicável.

Limitar a exposição a campos de radiofrequência
(RF)
Às pessoas preocupadas em limitar a sua exposição a campos
de RF, a Organização Mundial de Saúde (OMS) dá o seguinte
conselho:
Medidas de precaução: as informações científicas atualmente
disponíveis não indicam a necessidade de quaisquer
precauções especiais na utilização de telemóveis. Se as
pessoas estiverem preocupadas, poderão optar por limitar a
sua própria exposição ou a exposição de crianças a RF
limitando a duração das chamadas ou utilizando dispositivos
"mãos-livres" para manter os telemóveis afastados da cabeça
e do corpo.
É possível obter mais informações sobre este assunto na
página da Internet da OMS http://www.who.int/peh-emf
(WHO Fact sheet 193: junho de 2000).
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Informações regulamentares
Os avisos e autorizações seguintes aplicam-se a regiões
específicas, tal como indicado.
Consulte a secção Declaração de conformidade RoHS e a
Declaração de conformidade CE no final deste manual.

Distrações
Condução
Para reduzir o risco de acidentes, deve ser sempre dada total
atenção à condução. Utilizar um telemóvel durante a
condução de um veículo (mesmo com um kit mãos-livres)
pode causar distrações e provocar um acidente. Deve cumprir
as leis e regulamentações locais que restringem o uso de
dispositivos sem fios durante a condução.

Operar máquinas
Para reduzir o risco de acidentes, deve ser sempre dada
total atenção à operação das máquinas.

Manusear o produto
Declaração geral sobre o manuseamento e a
utilização
O utilizador é o único responsável pela forma como utiliza o seu
telemóvel e pelas consequências da sua utilização.
Deve desligar sempre o telemóvel onde quer que a utilização de
telemóveis seja proibida. A utilização do telemóvel está sujeita a
medidas de segurança destinadas a proteger os utilizadores e o
ambiente.
•
•

Trate sempre o telemóvel e os respetivos acessórios com
cuidado e mantenha-os num local limpo.
Mantenha o ecrã e a objetiva da câmara limpos. Um ecrã ou
uma objetiva da câmara sujos podem tornar a resposta do
telemóvel mais lenta ou reduzir a qualidade da imagem.
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•

Limpe o telemóvel e os respetivos acessórios com um
material suave, como um pano de limpeza para lentes de
óculos. Não utilize álcool ou outras substâncias corrosivas
para limpeza nem permita que se infiltrem.

•

Não exponha o telemóvel ou os respetivos acessórios a
chamas ou produtos de tabaco acesos.

•

Não exponha os acessórios do telemóvel a líquidos ou
humidade elevada.

•

Não deixe cair, não atire nem tente dobrar o telemóvel ou
os respetivos acessórios.

•

Não pinte o telemóvel ou os respetivos acessórios.

•

Não tente desmontar o telemóvel ou os respetivos
acessórios. Apenas o pessoal autorizado pode fazê-lo.

•

Não exponha ou utilize o telemóvel ou respetivos
acessórios num ambiente que possa atingir temperaturas
extremas, mínimo - [5] e máximo + [50] graus Celsius.

•

Não coloque o telemóvel dentro ou perto de equipamento
de aquecimento ou recipientes de alta pressão, como
aquecedores de água, fornos micro-ondas ou utensílios de
cozinha quentes. Caso contrário, pode danificar o
telemóvel.

•

Verifique a legislação local sobre a eliminação de produtos
eletrónicos.

•

Não transporte o telemóvel no bolso de trás, pois pode
partir-se quando se sentar.

•

É recomendável utilizar o dispositivo em boas condições de
rádio para diminuir a quantidade de radiação recebida. As
condições de rádio poderão ser más em locais como
comboios, automóveis e parques de estacionamento. Antes
de utilizar o seu telemóvel, também deve verificar a
receção de indicações do seu operador de rede.

Crianças pequenas
Não deixe o telemóvel e respetivos acessórios ao alcance de
crianças pequenas nem permita que brinquem com ele.
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As crianças podem magoar-se ou magoar outras pessoas, ou
podem danificar acidentalmente o telemóvel.
O telemóvel contém peças pequenas com extremidades
aguçadas que podem causar danos físicos ou podem separar-se
e representar um risco de asfixia.

Desmagnetização
Para evitar o risco de desmagnetização, não permita que
dispositivos eletrónicos ou magnéticos fiquem perto do
telemóvel durante muito tempo.

Descarga eletrostática (ESD)
Não toque nos contactos metálicos do cartão micro-SIM.

Antena
Não toque na antena desnecessariamente.

Posição de utilização normal
Quando fizer ou receber uma chamada, segure o telemóvel
junto ao ouvido, com a parte inferior virada para a sua boca.

Airbags
Não coloque o telemóvel na área sobre um airbag ou na área de
insuflação de um airbag, porque o airbag é projetado com
grande força e poderia provocar ferimentos graves.
Coloque o telemóvel num local seguro antes de conduzir o seu
veículo.

Convulsões/desmaios
O telemóvel pode produzir uma luz brilhante ou intermitente.
Uma pequena percentagem de pessoas pode ser suscetível a
convulsões ou desmaios (mesmo que nunca tenham sofrido
algum) quando expostas a luzes intermitentes ou padrões de
luzes, como ao jogar ou ver vídeos. Se já sofreu convulsões ou
desmaios, ou tem histórico familiar de tais ocorrências, consulte
o seu médico. Para reduzir o risco de desmaios ou convulsões,
pode usar o telemóvel num espaço bem iluminado e fazer
pausas frequentes.
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Lesões por movimentos repetitivos
Para minimizar o risco de lesões por esforços repetitivos (RSI)
quando estiver a escrever mensagens de texto ou a jogar no
telemóvel:
•

Não segure no telemóvel com demasiada força.

•

Prima os botões suavemente.

•

Utilize as funções especiais concebidas para minimizar o
tempo de pressão nos botões, tais como Modelos de
mensagens e Reconhecimento de texto.

•

Faça pausas frequentes para fazer alongamentos e relaxar.

Chamadas de emergência
Este telemóvel, tal como qualquer outro telefone sem fios,
funciona com sinais de rádio que não garantem ligação em
todas as condições. Por conseguinte, nunca deve depender
apenas de um telefone sem fios para fazer chamadas de
emergência.

Ruído elevado
Este telemóvel pode produzir sons elevados que podem causar
danos à audição. Diminua o volume antes de utilizar
auscultadores, auriculares Bluetooth ou outros dispositivos de
áudio.

Aquecimento do telemóvel
O telemóvel pode ficar quente durante o carregamento e a
utilização normal.

Segurança elétrica
Acessórios
Utilize apenas acessórios aprovados.
Não ligue o telemóvel a produtos ou acessórios incompatíveis.
Tenha cuidado para não tocar nem permitir que objetos
metálicos, como moedas ou porta-chaves, toquem ou façam
curto-circuito nos terminais da bateria.
Nunca perfure a superfície da bateria com objetos pontiagudos.
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Ligação a um automóvel
Procure aconselhamento profissional quando ligar uma
interface de telemóvel ao sistema elétrico de um veículo.

Produtos avariados e danificados
Não tente desmontar o telemóvel ou os respetivos acessórios.
Apenas o pessoal autorizado pode executar ações de
manutenção ou reparação no telemóvel ou nos respetivos
acessórios.
Se o seu telemóvel (ou os acessórios) tiverem sido
submergidos em água, furados ou sujeitos a quedas graves,
não os utilize até que sejam verificados por um centro de
assistência autorizado.

Interferências de radiofrequência
Declaração geral sobre interferências
Deve ter cuidado quando utilizar o telemóvel na proximidade de
dispositivos médicos pessoais, tais como pacemakers e
aparelhos auditivos.
Consulte o seu médico e o fabricante do dispositivo para
determinar se o funcionamento do telemóvel poderá interferir
com o funcionamento do dispositivo médico.

Pacemakers
Os fabricantes de pacemakers recomendam que seja mantida
uma distância mínima de 15 cm entre o telemóvel e o
pacemaker, para evitar potenciais interferências sobre este
último. Para seguir esta recomendação, utilize o telemóvel junto
ao ouvido oposto ao pacemaker e não o transporte em bolsos
junto ao peito.

Aparelhos auditivos
As pessoas com aparelhos auditivos ou outros implantes
cocleares podem sentir interferências de ruídos quando
utilizarem dispositivos sem fios ou quando estiverem na
proximidade de um.
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O nível de interferência dependerá do tipo de aparelho auditivo
e da distância a que se encontra a fonte de interferência. Ao
aumentar a distância de separação, poderá reduzir a
interferência. Poderá também consultar o fabricante do
aparelho auditivo para procurar alternativas.

Equipamento médico
Desligue o seu dispositivo sem fios quando tal lhe for
solicitado em hospitais, clínicas ou instalações de cuidados de
saúde. Esta situação destina-se a evitar possíveis interferências
com equipamentos médicos sensíveis.

Aviões
Desligue o seu dispositivo sem fios quando lhe for solicitado por
funcionários de aeroportos ou de companhias aéreas.
Consulte os funcionários da companhia aérea acerca do uso de
dispositivos sem fios a bordo do avião e ative o modo de voo do
telemóvel quando embarcar num avião.

Interferências em veículos
Tenha em atenção que, devido à possibilidade de
interferências com equipamentos eletrónicos, alguns
fabricantes de veículos proíbem o uso de telemóveis nos
veículos que fabricam, salvo se a instalação incluir um kit
mãos-livres com antena externa.

Ambientes explosivos
Estações de serviço e atmosferas explosivas
Em locais com atmosfera potencialmente explosiva, respeite
todos os sinais existentes para desligar dispositivos sem fios, tais
como telemóveis ou outros equipamentos de rádio.
Entre as áreas com atmosfera potencialmente explosiva
contam-se áreas de abastecimento de combustível, conveses
inferiores dos barcos, instalações de armazenamento ou
transferência de combustíveis ou químicos e áreas onde o ar
contenha químicos ou partículas, como grãos, poeiras ou pós
metálicos.
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Áreas de rebentamento
Desligue o telemóvel ou dispositivo sem fios quando estiver
numa área de rebentamento ou em áreas onde existam sinais
para desligar "rádios de duas vias" ou "dispositivos eletrónicos",
para evitar interferências com as operações de rebentamento.
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Declaração de conformidade
RoHS
Para minimizar o impacto ambiental e ser mais responsável para
com o planeta em que vivemos, este documento funciona
como declaração formal de que o telemóvel Vodafone Smart
prime 7 cumpre a Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu
- RoHS (Restrição de substâncias perigosas) relativamente às
substâncias que se seguem:
1. Chumbo (Pb)
2. Mercúrio (Hg)
3. Cádmio (Cd)
4. Crómio hexavalente (Cr (VI))
5. Bifenilos polibromados (PBB)
6. Éteres difenílicos polibromados (PBDE)
O seu telemóvel Vodafone Smart prime 7 cumpre os requisitos
da Diretiva 2011/65/UE.

131

Eliminação de equipamentos
usados
1. Sempre que este símbolo do contentor do
lixo com uma cruz se encontrar junto ao
produto, significa que o produto se
encontra abrangido pela Diretiva Europeia
2012/19/UE.
2. Todos os produtos elétricos e eletrónicos
devem ser eliminados em separado do
circuito de recolha de lixo municipal,
através de centros de recolha identificados,
nomeados pelo governo ou pelas
autoridades locais.
3. A eliminação correta dos seus
equipamentos usados ajuda a prevenir
potenciais efeitos negativos sobre o
ambiente e sobre a saúde humana.
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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
CE

Pela presente se declara que o produto que a seguir se designa:
Tipo de produto: Telemóvel digital multimodo
WCDMA/LTE
Modelo n.º: VFD 600, Vodafone Smart prime 7, Vodacom
Smart prime 7
Está em conformidade com todos os requisitos essenciais de
proteção das Diretivas relativas aos equipamentos de rádio e
equipamentos terminais de telecomunicações (Diretiva
1999/5/CE), limitação de certas substâncias perigosas nos
equipamentos elétricos e eletrónicos (Diretiva 2011/65/UE),
requisitos de conceção ecológica para produtos relacionados
com o consumo de energia (Diretiva 2009/125/CE) e respetivas
alterações.
Esta declaração aplica-se a todos os espécimes fabricados
idênticos aos exemplares submetidos a testes/avaliação.
A avaliação da conformidade do produto com os requisitos da
Diretiva 1999/5/CE foi realizada pela PHOENIX TESTLAB GmbH
(organismo reconhecido n.º 0700). A avaliação da
conformidade do produto com os requisitos da Diretiva
2011/65/UE foi realizada pela Intertek Testing Services Ltd.,
Shanghai. A conformidade com a Diretiva 2009/125/CE foi
avaliada pela Shenzhen Huatongwei International Inspection
Co., Ltd. As avaliações basearam-se nas seguintes
regulamentações e normas:
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Requisito

Norma

Saúde e
segurança

EN 50364:2010;
EN 62311:2008;
EN 62209-1:2006;
EN 62479:2010;
EN 62209-2:2010;
EN 50360:2001+A1:2012;
EN 50566-2013/AC:2014;
EN 50332-1:2000;
EN 50332-2:2003;
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+
A12:2011

CEM

EN 301 489-1 V1.9.2;
EN 301 489-3 V1.6.1;
EN 301 489-7 V1.3.1;
EN 301 489-17 V2.2.1;
EN 301 489-24 V1.5.1;

Espetro de
radiofrequências

EN 301 511 V9.0.2;
EN 301 908-1/-2 V6.2.1;
EN 301 908-1/-13 V6.2.1;
EN 300 328 V1.8.1;
EN 300 440-1 V1.6.1;
EN 300 440-2 V1.4.1;
EN 300 330-1 V1.7.1;
EN 300 330-2 V1.5.1

RoHS

IEC 62321:2008+2013

ErP

(CE) N.º 278/2009
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Esta declaração é da responsabilidade do fabricante:
ZTE Corporation
ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057,
P.R.China
Representante autorizado da empresa:
Yao Cuifeng

Diretor de qualidade da ZTE Corporation

Nome em maiúsculas e cargo na empresa
Shenzhen, 20 de janeiro de 2016
Local e data

Assinatura legalmente válida

Este equipamento pode ser utilizado em:

AT

BE

CY

CZ

DK

EE

FI

FR

DE

GR

HU

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

SK

SI

ES

SE

GB

IS

LI

NO

CH

BG

RO

TR
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© Vodafone Group 2016. Vodafone e os logótipos
Vodafone são marcas comerciais do Vodafone Group.
Quaisquer nomes de produtos ou empresas aqui mencionados
podem ser marcas comerciais de seus respectivos donos.

