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Prefácio
Prefácio

Este manual destina-se a ser utilizado com telefones executando EMUI 3.1.

Todas as imagens e ilustrações servem apenas para sua referência e o produto final pode 

variar.

As características descritas neste manual podem não estar disponíveis em todos os 

telefones ou operadoras devido a políticas do fornecedor de serviços.

Símbolos e definições

Para mais informações

Consulte o Manual de Instruções incluído juntamente com o seu telefone.

Abra HiCare para ler o manual do utilizador e informações de serviço ou obtenha ajuda a 

partir do fórum online.

Ir para http://consumer.huawei.com/en/ para transferir manuais de produtos (incluindo 

informação de segurança), leia o FAQ e veja a Política de Privacidade.

Ir para Definições > Sobre o telefone > Informações legais para ver informação legal 

importante.

Visite http://consumer.huawei.com/en/support/hotline/ para informações de contacto 

mais recentes para o seu país ou região.

Nota
Realça informação importante e sugestões e fornece 

informação adicional.

Atenção

Indica potenciais problemas que podem surgir, tais como 

danos no dispositivo ou perda de dados, se não for dado 

o devido cuidado ou atenção.
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Destaques
Destaques

Novos modos de câmara
 

Estes novos modos podem não ser suportados por todos os telefones.

Auto-retrato perfeito

Configure as suas definições de beleza personalizadas para melhoria facial e efeitos de 

embelezamento ao efectuar fotos no modo de Beleza.

1 No ecrã inicial, toque em Câmara.

2 Toque em  >  > Selfie perfeita.

3 Active Selfie perfeita.

4 Toque em Selfie perfeita e capture três auto-retratos.

5 No ecrã Definir efeitos de beleza, ajuste as definições de beleza e toque em .

6 No modo de Beleza, toque em para capturar fotos.

Modo de lapso de tempo

Utilize este modo para criar um vídeo acelerado de um cenário de movimento lento, tais 

como o pôr do sol ou nascer do sol.

1 No ecrã inicial, toque em Câmara.

2 Deslize para a esquerda ou direita para seleccionar Intervalo de tempo.

3 Toque em para iniciar a gravação.

4 Toque em para iniciar a gravação. O vídeo capturado irá ser reproduzido num 

passo acelerado.

Modo de polegar

Modo de polegar torna mais fácil a utilização de telefones com ecrãs grandes e 

rapidamente partilham cartões de contactos com amigos. 
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Destaques
Disposição de uma mão

1 No ecrã inicial, toque em Definições.

2 Em Tudo, toque em IU de uma mão > Esquema para uma mão.

3 Active Esquema para uma mão. De seguida poderá deslizar a barra de navegação 

virtual para ambos os lados para alterar a disposição do ecrã, colocando tudo à mão.

 

Esta característica apenas está disponível em telefones que suportem uma barra de 

navegação virtual. Se a barra de navegação virtual for substituída por teclas de 

navegação de cinema, esta função não estará disponível.

Deslocar o teclado

1 No ecrã inicial, toque em Definições.

2 Em Tudo, toque em IU de uma mão > Mover o teclado.

3 Active Mover o teclado. De seguida pode tocar na seta em ambos os lados do ecrã para 

mover o teclado, marcador ou o menu de chamada para o lado ao seu alcance.

 

Esta característica pode não estar disponível em todos os telefones.
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Destaques
Mover o ecrã para baixo

Se não conseguir alcançar itens na parte superior do ecrã de contactos, do marcador, de 

mensagens ou de email, toque na parte superior no meio do ecrã, arraste para baixo e 

liberte (após 1 segundo) para alterar a interface toda para baixo, para ficar mais perto do 

seu polegar.

A partir do ecrã de marcador do telefone, contactos ou mensagens, arraste para baixo e 

liberte para exibir o seu cartão de contacto QR pessoal. Os seus amigos podem verificar 

isto para obter o seu número de telefone instantaneamente.

Cofre

O cofre permite guardar ficheiros importantes e protege a sua privacidade.

Activar o cofre

1 No ecrã inicial, toque em Ficheiros.

2 Em Categorias ou Telefone, toque em Cofre.

3 Toque em Activar.
4



Destaques
4 Siga as instruções no ecrã para inserir a sua palavra-passe e configurar a pergunta de 

segurança e toque em Concluir.

Adicionar ficheiros para o cofre

1 No ecrã inicial, toque em Ficheiros.

2 Em Categorias ou Telefone, toque em Cofre.

3 Introduza a palavra-passe e depois toque em Concluir.

4 Toque em Adicionar.

5 Siga as instruções no ecrã e seleccione os ficheiros a adicionar ao cofre.

6 Toque em Adicionar para adicionar os ficheiros seleccionados para o cofre.
5



Introdução
Introdução

Bloquear e desbloquear o ecrã

Bloquear o ecrã

• Método 1: Pressione o botão ligar/desligar para manualmente bloquear o ecrã.

• Método 2: Após estar inactivo durante um determinado período de tempo, o ecrã irá 

bloquear-se automaticamente.

Desbloquear o ecrã

Quando o ecrã está bloqueado, pressione o botão ligar/desligar para ligá-lo. Deslize o 

dedo em qualquer direcção para desbloquear o ecrã.

Definições de Cartão duplo
 

Esta característica apenas se aplica a telefones com cartão duplo.
6



Introdução
Activar ou desactivar um cartão SIM

Active um ou dois cartões SIM. Ao desactivar um cartão SIM, não será possível efectuar 

ou receber chamadas, enviar mensagens de texto ou aceder à Internet.

1 No ecrã inicial, toque em Definições.

2 Em Tudo, toque em Gestão de cartões.

3 Toque no interruptor próximo de Cartâo 1 ou Cartâo 2 para activar ou desactivar um 

cartão SIM.

 

As definições apresentadas podem variar de acordo com o modelo de telefone ou 

operadora.

Definir o cartão SIM predefinido para serviços de dados

Defina o cartão SIM predefinido para serviços de dados.

1 No ecrã inicial, toque em Definições.

2 Em Tudo, toque em Gestão de cartões.

3 Toque em Cartão 1 ou Cartão 2 próximo de Dados móveis predefinidos.

 

Esta característica pode não ser suportada por algumas operadoras.

Definir o cartão SIM predefinido para chamadas e mensagens

Defina o cartão SIM predefinido para chamadas e mensagens

1 No ecrã inicial, toque em Definições.

2 Em Tudo, toque em Gestão de cartões.

3 Toque em Cartão 1 ou Cartão 2 próximo de Mensag./chamadas predef..

 

Esta característica pode não ser suportada por algumas operadoras.

Efectuar uma ligação a uma rede Wi-Fi

1 Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação.

2 Em Atalhos, toque continuamente para entrar as definições de Wi-Fi.
7



Introdução
3 Activar Wi-Fi. O telefone pesquisa por redes de Wi-Fi disponíveis e apresenta-as no 

ecrã.

4 Seleccione a rede Wi-Fi a efectuar a ligação. Se a rede Wi-Fi está encriptada, introduza 

a palavra-passe quando solicitado.

Activar os dados móveis

1 Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação.

2 Em Atalhos, toque em para activar os dados móveis.

 

Quando não necessita de aceder à Internet, desactive os dados móveis para 

economizar bateria e reduzir a utilização de dados.

Ligar o telefone ao computador

Utilize um cabo USB para ligar o telefone a um computador. Siga as instruções no ecrã e 

seleccione um modo de ligação para transferir fotos, vídeos, músicas e outros ficheiros 

entre o telefone e o computador.

Fotos

Leia, efectue a gestão e transfira ficheiros multimédia no 

armazenamento do telefone. Para mais detalhes, ver Efectuar 

ligação em modo de transferência de imagem.

Ficheiros

Leia, efectue a gestão e transfira ficheiros no telefone. Para mais 

detalhes, ver Efectuar ligação em modo de transferência de 

multimédia.

Unid. USB

Se tiver um cartão micro SD inserido, utilize o telefone como um 

dispositivo de armazenamento USB, leia dados no cartão micro 

SD e transfira dados de e para o computador. Para mais 

detalhes, ver Efectuar uma ligação em modo de unidade flash 

USB.
8



Introdução
Importar contactos a partir do telefone 

antigo

Importe contactos a partir do telefone antigo das seguintes formas:

Cartão SIM
Copie contactos no cartão SIM para o novo telefone. Para mais 

detalhes, ver Importar contactos a partir de um cartão SIM.

Dispositivo de 

armazenamento

Se o telefone antigo tiver uma entrada de cartão micro SD, 

exporte os contactos no telefone antigo para o cartão como um 

ficheiro vCard e importe os contactos para o telefone novo. Para 

mais detalhes, ver Importar contactos a partir de um dispositivo 

de armazenamento.

Bluetooth

Active o Bluetooth em ambos os telefones novo e antigo e 

importe os contactos utilizando Bluetooth. Para mais detalhes, 

ver Importar contactos a partir de um dispositivo Bluetooth.

Cópia de segurança

Se o telefone antigo suportar Cópia de segurança, guarde os 

contactos e restaure-os para o telefone novo. Para mais 

detalhes, ver Cópia de segurança.

Computador

Sincronize os contactos do telefone antigo para um computador 

e utilize o software de gestão do computador, tal como o 

HiSuite, para sincronizá-los para o telefone novo.

Outras contas

• Instale aplicações de redes sociais e sincronize os contactos com 

as redes sociais.

• Inicie a sessão na sua conta Exchange e sincronize os contactos.
9



Introdução
Movimentos de ecrã sensível ao toque

Toque: Toque num item uma vez. Por exemplo, 

toque para confirmar uma opção ou abrir uma 

aplicação.

Toque contínuo: Toque e deixe o dedo no ecrã 

durante 2 segundos ou mais. Por exemplo, toque 

continuamente numa área em branco no ecrã 

inicial para entrar no modo de edição.

Deslizar: Mova o seu dedo na vertical ou 

horizontal ao longo do ecrã. Por exemplo, deslize 

para a direita ou esquerda em Notificações no 

painel de notificação para ignorar uma notificação. 

Deslize na vertical ou horizontal para percorrer os 

ecrãs, documento ou outros.

Arrastar: Toque continuamente num item e mova-

o para outra posição. Por exemplo, organizar 

aplicações e widgets no ecrã inicial desta forma.
10



Introdução
Controlo de movimentos

Controlo de movimentos permite-lhe controlar o telefone utilizando movimentos simples. 

1 No ecrã inicial, toque em Definições.

2 Em Tudo, toque em Controlo de movimento.

3 No ecrã Controlo de movimento, selecione uma opção e selecione um movimento para 

activá-lo.

• Inverter: Desactivar sons e desactivar a vibração de chamadas de entrada, alarmes 

ou temporizadores.

Afastar dois dedos: Afaste dois dedos no ecrã. Por 

exemplo, afaste dois dedos para aumentar o zoom 

numa foto ou página de Internet.

Aproximar dois dedos: Aproxime dois dedos no 

ecrã. Por exemplo, aproxime dois dedos para 

reduzir o zoom numa foto ou página de Internet.

Aproximar três dedos: No ecrã inicial, aproxime 

três dedos para apresentar as miniaturas de ecrã.
11



Introdução
• Abanar: Toque continuamente numa área em branco no ecrã inicial para entrar no 

modo de edição. Abane o telefone para organizar ícones.

•  Duplo toque: Toque duas vezes para ligá-lo.

• Desenhar: Quando o ecrã do telefone está desligado desenhe uma letra para abrir a 

correspondente aplicação.

 

O telefone pode não apresentar todos estes movimentos.
12



Introdução
Ícones de estado

Ícones de estado podem variar de acordo com a região ou operadora.

Intensidade de sinal Sem sinal

Modo de avião activado Bluetooth activado

Receber dados de localização 

a partir de GPS
Modo de vibração activado

Modo de silêncio activado Alarmes activados

A carregar Bateria cheia

Bateria fraca Chamada em curso

Chamadas perdidas Novas mensagens

Novos emails Novo correio de voz

Seleccionar um método de 

entrada
Rede Wi-Fi disponível

Ligação efectuada a uma rede 

Wi-Fi
A carregar dados

A transferir dados Memória do telefone cheia

Próximos eventos
Nenhum cartão SIM 

encontrado

Problema de sincronização ou 

de início de sessão
Sincronizar dados

Falha na sincronização
Hotspot Wi-Fi portátil 

activado

Mais notificações Ligado a um VPN

Auricular ligado
Modo de depuração USB 

activado

Tethering USB activado
13



Introdução
Ecrã inicial

É no seu ecrã inicial que se encontram todas as sua aplicações e widgets favoritos. 

Eliminamos as listas de aplicações para oferecer uma disposição mais conveniente e de 

acesso directo.

Alternar entre ecrãs iniciais

Deslize para a esquerda ou direita para ver o ecrã inicial expandido. Toque em Início  

para voltar ao ecrã inicial predefinido.

Deslize para a esquerda ou direita para ver todos os ecrãs iniciais. 

Barra de estado: apresenta notificações e ícones. Deslize para baixo a 

partir da barra de estado para abrir o painel de notificação.

Área de apresentação: apresenta ícones de aplicações, pastas e widgets.

Indicator de posição do ecrã: indica que ecrã inicial é apresentado.

Doca: apresenta aplicações frequentemente utilizadas.

Barra de navegação: apresenta teclas virtuais (apenas aplicável a 

telefones com teclas de navegação virtual).

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Introdução
Rotação automática do ecrã

Se rodar o ecrã ao navegar numa página de Internet ou ver uma foto, o ecrã roda 

automaticamente entre o modo vertical e horizontal. Esta característica permite-lhe tirar 

proveito de aplicações com base em inclinação, tal como jogos de corrida.

1 Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação.

2 Em Atalhos, toque em Rotação autom. para activar ou desactivar a rotação do ecrã.

Organizar aplicações e widgets no ecrã inicial

As seguintes operações permite-lhe organizar as aplicações, widgets ou pastas:

• Adicionar um widget: No ecrã inicial, aproxime dois dedos para entrar no modo de 

edição de ecrã. Toque em Widgets e seleccione um widget. O widget irá ser 

adicionado a uma área em branco no ecrã inicial.

 

Deverá ter espaço suficiente no ecrã para adicionar o widget. Se não tiver espaço 

suficiente, adicione outro ecrã ou liberte espaço no ecrã actual.

• Mover uma aplicação ou widget: No ecrã inicial, toque continuamente num ícone 

de aplicação ou widget até o telefone vibrar. Poderá então arrastar a aplicação ou 

widget para a nova posição.

• Eliminar uma aplicação ou widget: No ecrã inicial, toque continuamente num ícone 

de aplicação ou widget a eliminar até ser apresentado. Arraste a aplicação ou 

widget indesejada para .

• Criar uma pasta: No ecrã inicial, arraste um ícone para cima de outro ícone para criar 

uma pasta contando ambas as aplicações. Para renomear a pasta, abra a pasta e toque 

continuamente no nome da pasta.
15



Introdução
• Ocultar ícones de aplicação: Coloque dois dedos no ecrã inicial e afaste-os. Toque 

em , seleccione os ícones de aplicação a ocultar e toque em OK. Aplicações não 

irão aparecer no ecrã inicial após estas estarem escondidas.

Gestão de ecrãs iniciais

No ecrã inicial, aproxime três dedos para apresentar as miniaturas do ecrã inicial.

• Definir o ecrã inicial predefinido: Toque em na parte inferior do ecrã para 

definir o ecrã como o ecrã inicial predefinido.

• Mover um ecrã inicial: Toque continuamente num ecrã inicial até este vibrar. Arraste 

o ecrã inicial para ajustar a sua posição.

• Adicionar um ecrã inicial: Toque em para adicionar um ecrã inicial.

• Eliminar um ecrã inicial: Toque em para eliminar um ecrã vazio.

Notificações

Indicador de estado

O indicador de estado no telefone indica a seguinte informação de estado:

• Intermitente vermelho: Bateria demasiado fraca.
16



Introdução
• Vermelho contínuo (ao carregar): Bateria demasiado fraca.

• Amarelo contínuo (ao carregar): Nível de bateria médio.

• Verde contínuo (ao carregar): A bateria está quase cheia ou cheia.

• Intermitente verde: Existem mensagem ou notificações por ler.

Painel de notificação

Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação. Deslize 

para a direita ou esquerda para alternar entre o separador de atalho e notificação.

Notificações no ecrã de bloqueio

Utilize a função de notificações no ecrã de bloqueio para enviar mensagens, ver 

chamadas perdidas e outras notificações no ecrã de bloqueio.

Toque para ver os detalhes de notificação e deslize para a esquerda ou 

direita sobre a notificação para ignorá-la.

Limpar todas as notificações

Activar ou desactivar brilho de ecrã automático.

Toque num interruptor de atalho para activar ou desactivar as funções.

1

2

3

4
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Introdução
1 No ecrã inicial, toque em Definições.

2 Em Geral, toque em Bloqueio ecrã e palavras-passe.

3 Toque no interruptor Painel de notificação para activar notificações no ecrã de 

bloqueio.

Aceder a aplicações

Abrir e alternar entre aplicações

No ecrã inicial, toque num ícone par abrir a correspondente aplicação.

Para alterar para outra aplicação, toque em para voltar ao ecrã inicial e toque no 

ícone da aplicação a abrir.

 

Se tiver instalado muitas aplicações no telefone e não consegue encontrar a 

aplicação no ecrã, deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã e procure pela 

aplicação na barra de pesquisa.

Ver aplicações recentemente utilizadas

Toque em Recentes para apresentar a lista de aplicações recentemente utilizadas. 

Poderá então:
18



Introdução
• Tocar numa miniatura para abrir a aplicação correspondente.

• Deslizar para a esquerda ou direita para ver as aplicações utilizadas recentemente.

• Deslizar numa miniatura para fechar a aplicação correspondente.

• Deslizar para baixo numa miniatura para apresentar no topo da miniatura e 

bloquear a aplicação correspondente. Deslize para baixo numa miniatura novamente 

para bloquear a aplicação.

• Deslizar a partir da parte inferior do ecrã até ser apresentado para fechar todas as 

aplicações na lista. Aplicações bloqueadas não serão fechadas,

Personalizar o telefone

Alterar o estilo do ecrã inicial

Escolha entre o estilo de ecrã inicial padrão ou simples.

1 No ecrã inicial, toque em Definições.

2 Em Tudo, toque em Estilo do ecrã de entrada.

3 Seleccione Simples e depois toque em .

 

Toque em Ecrã padrão para alterar entre o ecrã padrão e simples.

Alterar o papel de parede

1 No ecrã inicial, toque em Definições.

2 Em Geral, toque em Papel de parede.

3 No ecrã e Papel de parede, poderá:

• Toque em Papel do ecrã de bloqueio para definir o papel de parede do ecrã de 

bloqueio.

• Toque em Papel do ecrã inicial para definir o papel de parede do ecrã inicial.

• Toque no interruptor Agitar para mudar para alterar o papel de parede do ecrã 

inicial ao abanar o telefone.
19



Introdução
• Toque no interruptor Mudança aleatória para alterar automaticamente o papel de 

parede do ecrã inicial em intervalos de tempo regulares.

Alterar o som de toque

1 No ecrã inicial, toque em Definições.

2 Em Geral, toque em Som.

3 Toque em Som de toque de telefone ou Som de notificação predefinido, e depois 

escolha um dos seguintes separadores:

• Som de toque: Escolha a partir dos sons de toque predefinidos.

• Música: Escolha a partir dos ficheiro de áudio armazenados no telefone.

 

Se o telefone suportar cartão duplo, é possível definir diferentes sons de toque para 

cada cartão SIM.

4 Toque em .

Altera o tamanho de tipo de letra

1 No ecrã inicial, toque em Definições.

2 Em Geral, toque em Tipo de letra.

3 Toque em Tamanho do tipo de letra.

4 Siga as instruções no ecrã para seleccionar o tamanho de tipo de letra.

Inserir texto

Toque na caixa de introdução de texto para apresentar o teclado no ecrã. Para ocultar o 

ecrã, toque em .

Alternar entre métodos de entrada

O telefone apresenta vários métodos de entrada de texto. Escolha um método para 

introduzir texto.

1 No ecrã de entrada de texto, deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o 

painel de notificação.
20



Introdução
2 Em Notificações, toque em Selecionar método de entrada.

3 Seleccione um método de entrada.

 

Para alterar o método de entrada predefinido do telefone, toque em Definições 

no ecrã inicial. Em Tudo, toque em Idioma e entrada > Predefinir teclado e selecione 

um método de entrada.

Método de entrada Swype Huawei

Deslize nas letras para inserir uma palavra.

Alternar entre letras maiúsculas e minúsculas.

Toque continuamente para aceder às definições de método de entrada.

Insira números e símbolos

Toque continuamente para ver mais opções de entrada de idioma.

Alterar para entrada de voz.

•Toque para eliminar o caractere à esquerda do cursor.

•Toque continuamente para eliminar vários caracteres à esquerda do 

cursor.
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Método de entrada Android

 

O método de entrada Android pode não estar disponível em todos os telefones.

•Toque para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas.

•Toque continuamente ou toque duas vezes rapidamente para 

activar o caps lock.

Inserir números e símbolos.

•Toque para inserir uma vírgula.

•Toque continuamente para abrir o menu de opções de entrada.

•Toque para inserir um espaço.

•Toque continuamente para escolher outro método de entrada.

•Toque para inserir um ponto final.

•Toque continuamente para inserir símbolos.

•Toque para eliminar o caractere à esquerda do cursor.

•Toque continuamente para eliminar vários caracteres à 

esquerda do cursor.

Alterar para entrada de voz.
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Editar texto

Seleccione, corte, copie e cole texto no seu telefone.

• Seleccionar texto: Toque continuamente no texto para apresentá-lo . Em seguida 

arraste ou para seleccionar mais ou menos texto ou toque em Seleccionar tudo 

para selecionar o texto todo na caixa de texto.

• Copiar texto: Seleccione texto e toque em Copiar.

• Cortar texto: Seleccione texto e toque em Cortar.

• Colar texto: Toque continuamente numa área a inserir o texto e toque em Colar.
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Chamadas e contactos

Efectuar uma chamada

Marcação inteligente

A marcação rápida permite-lhe rapidamente encontrar contactos introduzindo partes do 

nome ou número.

1 No ecrã inicial, toque em Telefone.

2 Em Telefone, introduza a iniciais ou as primeiras letras do nome do contacto ou parte 

do número de contacto. Qualquer correspondência em Contactos ou registo de 

chamadas será apresentada acima do marcador.

3 A partir da lista, seleccione o contacto a chamar. Se o telefone suportar cartão duplo, 

toque em ou para efectuar uma chamada.

4 Para terminar a chamada, toque em .

Efectuar uma chamada a partir de Contactos

1 No ecrã inicial, toque em Telefone.

2 Em Contactos, toque no contacto a chamar.

3 Toque no número de contacto. Se o telefone suportar cartão duplo, toque em ou 

para efectuar uma chamada.

Efectuar uma chamada a partir do registo de chamadas

1 No ecrã inicial, toque em Telefone.

2 Em Telefone, a partir do registo de chamadas, seleccione o contacto ou número a 

chamar. Se o telefone suportar cartão duplo, toque em ou para efectuar uma 

chamada.

1 2

11

12

1 2
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Efectuar uma chamada de emergência

Em caso de emergência, é possível efectuar chamadas de emergência a partir do telefone, 

mesmo sem um cartão SIM. No entanto, deverá estar sobre uma cobertura de rede 

celular.

1 No ecrã inicial, toque em Telefone.

2 Em Telefone, introduza o número local de emergência e toque em .

 

A capacidade para efectuar chamadas de emergência depende das leis locais e das 

operadoras na região. Utilização de rede fraca ou interferências causadas pelo 

ambiente podem evitar a ligação da chamada. Nunca dependa unicamente do 

telefone para comunicações de emergência.

Marcação rápida

1 No ecrã inicial, toque em Telefone.

2 Em Telefone, toque em  > Definições de marcação rápida.

3 Toque em . Escolha um contacto a partir da lista e atribua uma tecla numérica a 

um contacto.

 

A tecla numérica 1 é a tecla predefinida para o correio de voz. Não é possível 

configurá-la como número de marcação rápida.

4 No marcador do telefone, toque continuamente na tecla numérica atribuída ao 

contacto para rapidamente chamar o contacto.

 

Se o telefone suportar cartão duplo, no marcador, toque continuamente uma tecla 

numérica atribuída a um contacto e toque em ou para rapidamente chamar 

o contacto.

Efectuar uma chamada internacional

1 No ecrã inicial, toque em Telefone.

2 No marcador do telefone, toque continuamente em 0 para inserir +.

3 Introduza o código de região ou país, código de área e número de telefone.

4 Toque em . Se o telefone suportar cartão duplo, toque em ou .

1 2

1 2
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Em roaming, seleccione o número de telefone de um contacto armazenado para 

chamá-lo directamente.

Atender ou recusar uma chamada

 

Ao receber uma chamada, pressione no botão de volume para desactivar o som de 

toque.

• Arraste para a direita para atender a chamada.

• Arraste para a esquerda para recusar a chamada.

• Arraste para cima para recusar a chamada e enviar uma mensagem ao autor da 

chamada.

 

No ecrã do marcador do telefone, toque em  > Definições de chamadas > Recusar 

chamadas com SMS para editar a mensagem a ser enviada.
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Menu durante uma chamada

 

Durante uma chamada, toque em Início ou Voltar  para ocultar o menu. Para 

voltar ao menu, deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de 

notificação e toque em Chamada em curso.

Coloque a chamada actual em espera. Para continuar a chamada, toque 

novamente em . (Certifique-se que a sua operadora suporta esta 

função.)

Coloque a chamada sem som para que a outra parte não ouça.

Iniciar uma chamada a três. (Certifique-se que a sua operadora suporta 

esta função.)

Active o altifalante para uma chamada mãos-livres.

Termine a chamada actual.

Abra o marcador do telefone.

Apresenta os seus contactos.

Veja as notas.
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Atender uma terceira chamada

 

Antes de atender uma terceira chamada, certifique-se que activou o serviço de 

chamadas em espera. Para mais detalhes, contacte a sua operadora.

1 Ao receber uma chamada durante uma chamada, arraste para a direita para 

atender a nova chamada e colocar a primeira chamada em espera.

2 Toque em para alternar entre as chamadas.

Efectuar uma chamada de conferência

É fácil configurar uma chamada de conferência utilizando a função de chamada múltipla 

no telefone. Chamar um número (ou receba uma mensagem) e chame outro número para 

adicioná-lo à chamada de conferência.

 

Chamada de conferência pode não ser suportada por todos os planos móveis. 

Certifique-se que subscreveu a este serviço. Para mais detalhes, contacte a sua 

operadora.

1 Chame o primeiro participante.

2 Ao efectuar a ligação, toque em para chamar o segundo participante. O primeiro 

participante é colocado em espera.

3 Quando a segunda chamada é efectuada, toque em para iniciar a chamada de 

conferência.

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

5 Toque em para terminar a chamada.

Utilizar o registo de chamadas

Registos de chamadas efectuadas, recebidas e perdidas são armazenadas no registo de 

chamadas.

Adicionar um contacto a partir do registo de chamadas

1 No ecrã inicial, toque em Telefone.
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2 Em Telefone, toque em ao lado do número a adicionar.

3 Toque em ou .

 

Poderá também tocar continuamente no número a adicionar e tocar em Criar novo 

contacto ou Guardar em contacto existente.

Eliminar registos de chamada

1 No ecrã inicial, toque em Telefone.

2 Em Telefone, poderá:

• Toque continuamente num nome de contacto ou número de telefone e toque em 

Eliminar entrada para eliminar o registo de chamada.

• Toque em  > Eliminar registo de chamadas para eliminar vários registos ao 

mesmo tempo.

Activar modo de bolso

Se estiver preocupado em perder chamadas importantes quando o telefone está no bolso 

ou mala, experimente activar o modo de bolso. Uma vez activado, o modo de bolso irá 

gradualmente aumentar o volume do som de toque e vibração ao receber uma chamada.

1 No ecrã inicial, toque em Telefone.

2 Em Telefone, toque em  > Definições de chamadas.

3 Activar Modo de bolso.

Definições de chamadas

Activar reencaminhamento de chamadas

Se não for capaz de receber chamadas com o telefone, reencaminhe-as para outro 

número.

1 No ecrã inicial, toque em Telefone.

2 Em Telefone, toque em  > Definições de chamadas.
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3 Toque em Reencaminhamento de chamadas. Se o telefone suportar cartão duplo, 

toque em Reencaminhamento de chamadas em Definições do cartão 1 ou Definições do 

cartão 2.

4 Seleccione o modo de reencaminhamento.

5 Introduza o número de telefone para o qual deseja reencaminhar chamadas e toque 

em Activar.

Activar chamadas em espera

A função de chamadas em espera permite-lhe atender uma segunda chamada durante 

uma chamada activa e alterar entre estas.

1 No ecrã inicial, toque em Telefone.

2 Em Telefone, toque em  > Definições de chamadas.

3 Toque em Definições adicionais. Se o o telefone suportar cartão duplo, toque em 

Definições do cartão 1 ou Definições do cartão 2 e depois em Definições adicionais.

4 Toque no interruptor Chamada em espera para activar esta função.

Gestão de contactos

Criar um contacto

1 No ecrã inicial, toque em Contactos.

2 Toque em .

3 Seleccione a localização a guardar o contacto a partir do menu de opções.

4 Introduza o nome de contacto, número de telefone e outros detalhes.

5 Toque em .

Editar um contacto

1 No ecrã inicial, toque em Contactos.

2 Toque continuamente num grupo de contacto a editar e toque em Editar.
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3 Edite a informação de contacto.

4 Toque em .

Eliminar contactos

1 No ecrã inicial, toque em Contactos.

2 Toque em  > Eliminar. 

3 Seleccione o contacto a eliminar e toque em Seleccionar tudo para seleccionar todos os 

contactos.

4 Toque em .

5 Toque em Eliminar.

Importar e exportar contactos

O seu telefone suporta ficheiros de contacto .vcf. .vcf é um formato de ficheiro padrão 

para guardar informação de contacto, incluindo nomes, moradas e números de telefone.

Importar contactos a partir de um dispositivo de armazenamento

1 No ecrã inicial, toque em Contactos.

2 Toque em  > Importar/Exportar > Importar do armazenamento.

3 Seleccione um ou mais ficheiros .vcf e toque em Confirmar.

Importar contactos a partir de um cartão SIM

1 No ecrã inicial, toque em Contactos.

2 Toque em  > Importar/Exportar > Importar para cartão SIM. Se o telefone suportar 

cartão duplo, escolha importar a partir do cartão SIM 1 ou 2.

3 Seleccione os contactos a importar e toque em Seleccionar tudo para seleccionar todos 

os contactos e toque em .

4 Escolha a localização a importar os contactos. O telefone irá automaticamente 

importar os contactos.
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Importar contactos a partir de um dispositivo Bluetooth

1 No ecrã inicial, toque em Contactos.

2 Toque em  > Importar/Exportar > Importar de outro telefone.

3 Seleccione Suporta Bluetooth e toque em Seguinte.

4 Active o Bluetooth no dispositivo do qual deseja importar contactos e defina o 

dispositivo para ´visível para outros dispositivos Bluetooth.

5 Toque em Seguinte. O telefone activa o Bluetooth e pesquisa por dispositivos 

Bluetooth.

6 Toque no dispositivo Bluetooth do qual deseja importar contactos.

Ao efectuar a ligação entre os dispositivos, o telefone irá automaticamente importar 

contactos do outro dispositivo Bluetooth.

Importar contactos através de Wi-Fi Directo

1 No ecrã inicial, toque em Contactos.

2 Toque em  > Importar/Exportar > Importar de outro telefone.

3 Seleccione Importar via Wi-Fi Directo e toque em Seguinte. O telefone solicita que 

active o Wi-Fi e pesquisa por dispositivos Wi-Fi Directo.

4 Toque no dispositivo de Wi-Fi Directo do qual deseja importar contactos.

Ao efectuar a ligação entre os dispositivos, o telefone irá automaticamente importar 

contactos do outro dispositivo.

Exportar contactos para um dispositivo de armazenamento

1 No ecrã inicial, toque em Contactos.

2 Toque em  > Importar/Exportar > Exportar para armazenamento.

3 Toque em Exportar.

4 Escolha de onde deseja exportar os contactos e toque em Confirmar.

O ficheiro .vcf é guardado no directório de raiz do armazenamento interno do telefone 

por predefinição. Abra Ficheiros para ver o ficheiro exportado.
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Exportar contactos para um cartão SIM

1 No ecrã inicial, toque em Contactos.

2 Toque em  > Importar/Exportar > Exportar para cartão SIM. Se o telefone suportar 

cartão duplo, escolha exportar para o cartão SIM 1 ou 2.

3 Seleccione os contactos a exportar e toque em Seleccionar tudo para seleccionar todos 

os contactos e toque em .

4 Toque em Confirmar.

Partilha de contactos

1 No ecrã inicial, toque em Contactos.

2 Toque em  > Importar/Exportar > Partilhar contactos.

3 Seleccione os contactos a partilhar ou toque em Seleccionar tudo para selecionar todos 

os contactos.

4 Toque em . Seleccione um método de partilha e siga as instruções no ecrã para 

partilhar os contactos.

Adicionar um contacto aos favoritos

1 No ecrã inicial, toque em Contactos.

2 Toque contínuo no contacto a adicionar aos favoritos e toque em Adicionar aos 

favoritos.

 

Ao ver os detalhes de contactos, poderá tocar em para adicionar o contacto aos 

favoritos.
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Grupos de contactos

Adicione contactos no telefone a um grupo de contactos. Desta forma é mais fácil enviar 

mensagens ou emails para todos os membros do grupo.

Criar um grupo de contactos

1 No ecrã inicial, toque em Contactos.

2 Toque em Grupos e em seguida em .

3 Nomeie o grupo e toque em Confirmar.

4 Toque em .

5 Seleccione os contactos a adicionar ao grupo e toque em Seleccionar tudo para 

seleccionar todos os contactos e toque em .

Editar um grupo de contactos

1 No ecrã inicial, toque em Contactos.

2 Toque em Grupos e seleccione o grupo a editar.

3 Toque em e adicione novos membros ao grupo. 

4 Toque em . Poderá então:

• Tocar em Remover membros para remover membros do grupo.

• Tocar em Excluir grupo para eliminar o grupo.

• Tocar em Renomear para editar o nome do grupo.

Enviar mensagens ou emails para um grupo de contactos

1 No ecrã inicial, toque em Contactos.

2 Toque em Grupos e seleccione o grupo de contacto a enviar uma mensagem ou email.

3 Toque em para enviar uma mensagem ou para enviar uma email.

Eliminar um grupo de contactos

1 No ecrã inicial, toque em Contactos.
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2 Toque em Grupos.

3 Toque continuamente num grupo de contacto a eliminar e toque em Eliminar.

4 Toque em Eliminar.

 

Eliminar um grupo de contactos não irá remover os contactos do grupo do seu 

telefone.
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Mensagens e email

Enviar uma mensagem de texto

1 No ecrã inicial, toque em Mensagens.

2 Na lista de tópicos de mensagens, toque em .

3 Seleccione a caixa de destinatário e introduza o nome de contacto ou número de 

telefone. Também poderá tocar em para abrir a lista de contactos e escolher um 

contacto ou grupo de contactos.

4 Seleccione o campo de texto para iniciar a escrever a mensagem.

 

Toque em para seleccionar um tipo de anexo e depois seleccione o anexo a 

adicionar. Se anexar imagens, vídeos ou outros ficheiros de multimédia, a mensagem 

irá ser convertida automaticamente para uma mensagem multimédia.

5 Toque em .

Responder a uma mensagem

1 No ecrã inicial, toque em Mensagens.

2 Na lista de tópicos de mensagens, toque num contacto ou número de telefone para 

visualizar o tópico de conversas.

3 Seleccione o campo de texto para iniciar a escrever a mensagem.

4 Toque em .

Gestão de mensagens

Reencaminhar uma mensagem

1 No ecrã inicial, toque em Mensagens.
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2 Na lista de tópicos de mensagens, toque num contacto ou número de telefone para 

visualizar o tópico de conversas.

3 Toque continuamente na mensagem a encaminhar e toque em .

4 Toque na caixa de diálogo do destinatário e introduza o nome de contacto ou número 

de telefone.

5 Toque em .

Adicionar uma mensagem aos favoritos

Adicione mensagens importantes aos favoritos. As suas mensagens favoritas não serão 

eliminadas ao eliminar as conversas.

1 No ecrã inicial, toque em Mensagens.

2 Na lista de tópicos de mensagens, toque num contacto ou número de telefone para 

visualizar o tópico de conversas.

3 Toque continuamente numa mensagem a adicionar aos favoritos e toque em  > 

Copiar para Favoritos.

 

Na lista de tópico de mensagens toque em  > Favoritos para ver as suas 

mensagens favoritas.

Eliminar uma mensagem

1 No ecrã inicial, toque em Mensagens.

2 Na lista de tópicos de mensagens, toque num contacto ou número de telefone para 

visualizar as conversações.

3 Toque continuamente numa mensagem a eliminar e toque em .

4 Toque em Apagar.

Eliminar um tópico

1 No ecrã inicial, toque em Mensagens.

2 A partir da lista de mensagens, toque em  > Apagar.
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3 Seleccione o tópico a eliminar e toque em .

4 Toque em Apagar.

Configurar uma conta de email

Adicionar uma conta de email

Ao adicionar uma conta, contacte o seu fornecedor de serviços de email se não tiver a 

certeza dos requisitos de definições.

1 No ecrã inicial, toque em E-mail.

2 Toque em Outras.

3 Introduza o seu endereço de email e palavra-passe, e toque em Seguinte.

4 Siga as instruções no ecrã para configurar a sua conta. O sistema irá então ligar 

automaticamente ao servidor.

Ao terminar a configuração da conta, Caixa de entrada será apresentado.

 

Após adicionar uma conta de email, em Caixa de entrada, toque em  > Definições 

> Adicionar conta para continuar a adicionar outras contas.

Adicionar uma conta Exchange

Exchange é um sistema de email desenvolvido pela Microsoft para empresas. Alguns 

fornecedores de serviços de email também fornecem contas Exchange para indivíduos e 

famílias.

Ao adicionar uma conta, contacte o seu fornecedor de serviços de email se não tiver a 

certeza dos requisitos de definições.

1 No ecrã inicial, toque em E-mail.

2 Toque em Exchange.

3 Introduza o seu endereço de email, nome de domínio, nome de utilizador, palavra-

passe e toque em Seguinte.

4 Siga as instruções no ecrã para configurar a sua conta. O sistema irá então ligar 

automaticamente ao servidor.
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Ao terminar a configuração da conta Exchange, Caixa de entrada será apresentada.

Enviar um email

1 No ecrã inicial, toque em E-mail.

2 Toque em .

3 Toque em De: para escolher uma conta de email.

4 Introduza um ou mais destinatários.

 

Para enviar o email para Cc ou Bcc para vários destinatários , toque em Cc/Bcc:.

5 Escreva o email e toque em para adicionar anexos.

6 Toque em .

Verificar o email

1 No ecrã inicial, toque em E-mail.

2 Em Caixa de entrada, toque em no canto superior esquerdo para seleccionar uma 

conta de email.

3 Seleccione o email a ler. Poderá então:

• Tocar em para eliminá-lo.

• Tocar em para responder.

• Tocar em para responder para todos.

• Tocar em para encaminhá-lo.

• Deslize para a esquerda ou direita no ecrã para ler o mail anterior ou seguinte.

 

Em Caixa de entrada, deslize para baixo para actualizar a lista de emails.
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Definições de conta

Alternar entre contas de email

Se adicionou várias contas de email no telefone, certifique-se que está na conta certa 

antes de enviar ou visualizar emails.

1 No ecrã inicial, toque em E-mail.

2 Em Caixa de entrada, toque em no canto superior esquerdo para abrir a lista de 

contas.

3 Seleccione a conta de email que deseja utilizar.

Remover uma conta de email

1 No ecrã inicial, toque em E-mail.

2 Em Caixa de entrada, toque em  > Definições.

3 Seleccione a conta a remover.

4 Toque em Remover conta e depois em OK.

Após remover uma conta de email, o seu telefone não irá conseguir receber ou enviar 

email com essa conta.

Personalizar a sua conta de email

Personalize a caixa de entrada: exibição de imagens de contactos, escolha o que exibir 

após eliminar um email, altere a sua assinatura, configure frequência de actualização da 

caixa de entrada e altere sons de notificação de email.

1 No ecrã inicial, toque em E-mail.

2 Em Caixa de entrada, toque em  > Definições e escolha as definições desejadas.
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Câmara e galeria

Captura de ecrã

Alternar entre modos de flash.

Deslize para a esquerda ou direita para alternar entre modos de captura 

comuns.

Visualizar fotos ou vídeos capturados.

•Toque para efectuar uma foto.

•Toque continuamente para capturar várias fotos rapidamente. Levante o 

dedo para parar de capturar fotos.

Aplicar efeitos de filtro.

•Toque num objecto no ecrã para a câmara o focar.

•Afaste ou aproxime dois dedos para ampliar ou reduzir o zoom.

Alternar entre a câmara frontal e traseira.

Ver mais opções.
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Efectuar uma foto

1 No ecrã inicial, toque em Câmara.

2 Enquadre o cenário a capturar. Permita que a câmara foque automaticamente ou 

toque no ecrã para focar uma objecto.

 

Quando a caixa de foco fica vermelha, não é possível para a câmara focar.

3 Toque em .

 

Se o interruptor Etiqueta GPS foi activado quando a foto foi efectuada, a foto pode 

ser visualizada em Galeria em Mapa.

Iniciar a câmara a partir da galeria

1 No ecrã inicial, toque em Galeria.

2 Em Fotos, deslize para baixo nos álbuns para apresentar metade do ecrã e deslize para 

cima novamente para iniciar a câmara.

 

Nem todas as funções da câmara estão disponíveis em modo de metade do ecrã.

3 Toque em para capturar uma foto.

4 Toque em para voltar à galeria.

Modos de captura

 

O telefone poderá não apresentar todos estes modos de captura.

• Beleza: Arraste o cursor para ajustar o nível de beleza e aplicar aperfeiçoamentos 

faciais.

• Panorama: Utilize este modo para capturar foto mais amplas.

• HDR: Melhore uma foto após condições de luz insuficiente ou excessiva.

• Focar tudo: É possível reajustar o ponto de foco de fotos efectuadas neste modo mais 

tarde.
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• A melhor fotografia: O telefone captura várias fotos rapidamente e escolhe 

automaticamente a melhor.

• Marca de água: Adicione marcas de água às suas fotos.

• Nota de áudio: Efectue uma gravação de clipe de áudio após efectuar uma foto. 

• Controlo de áudio: Toque em e active este modo em Definições. Emita comandos 

de voz para a sua câmara efectuar fotos por si.

• Temporizador: Toque em e active este modo em Definições para definir o tempo de 

captura de foto.

• Tocar para capturar: Toque em e active este modo em Definições. Toque no ecrã 

para efectuar uma foto.

• Capturar sorrisos: Toque em e active este modo em Definições. A câmara irá 

efectuar automaticamente uma foto ao detectar um sorriso.

• Seguir objecto: Toque em e active este modo em Definições. Toque num objecto no 

ecrã. A câmara irá detectar e focar o objecto.

• Instantâneo ultra: Toque em e active este modo em Definições. Quando o ecrã está 

desligado ou bloqueado, enquadre o objecto a capturar e pressione no botão de 

diminuição de volume duas vezes para efectuar uma foto.

Efectuar uma foto panorâmica

1 No ecrã inicial, toque em Câmara.

2 Toque em  > Panorama para alterar para o modo de captura de panorama.

3 Toque em para iniciar a captura.

4 Siga as instruções no ecrã e mova o telefone lentamente para capturar várias fotos.

5 Toque em para parar a captura. A câmara cola automaticamente as fotas para criar 

uma fotografia panorâmica.

Utilizar o modo de melhor foto

1 No ecrã inicial, toque em Câmara.

2 Toque em  > A melhor fotografia para alterar para o modo de melhor foto.
43



Câmara e galeria  
3 Toque em para capturar. O telefone captura várias fotos em sequência e escolhe 

automaticamente a melhor foto.

4 Toque em .

Também poderá escolher outros modos. O telefone irá guardar automaticamente as fotos 

seleccionadas e eliminar as restantes.

Adicionar marcas de água às fotos

1 No ecrã inicial, toque em Câmara.

2 Toque em  > Marca de água para alterar para o modo de marca de água.

3 Deslize para a esquerda ou direita e seleccione a marca de água desejada.

4 Arraste a marca de água para ajustar a sua posição.

5 Toque em .

Capturar uma foto utilizando o controlo de áudio

1 No ecrã inicial, toque em Câmara.

2 Toque em  >  > Controlo de áudio.

3 Toque em Controlo de áudio para alterar para o modo de controlo de áudio. Poderá 

então:

• Ordenar ao telefone para captura uma foto ao emitir um comando de voz.

• Ordenar ao telefone para captura uma foto quando o ruído ambiente atinge um 

determinado nível de decibéis.

4 Enquadrar o cenário a capturar. O telefone irá capturar automaticamente uma foto ao 

emitir um comando de voz ou quando o ruído ambiente atingir um determinado nível 

de decibéis.

Modo de detecção de objecto

1 No ecrã inicial, toque em Câmara.

2 Toque em  > .
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3 Toque em Seguir objecto para activar o modo de detecção de objecto.

4 Toque num objecto no ecrã. A câmara irá detectar e focar o objecto durante a captura.

 

Os modo de detecção de objecto e captura de sorriso não podem ser utilizados ao 

mesmo tempo.

Modo focar tudo

1 No ecrã inicial, toque em Câmara.

2 Toque em  > Focar tudo para alterar para o modo de focar tudo.

3 Toque em para capturar uma foto.

4 Ir para a galeria e seleccione a foto capturada com o modo de focar tudo.

 

 indica fotos capturadas em modo de focar tudo.

5 Toque em para entrar no modo de edição focar tudo.

6 Toque noutra área da foto que deseja focar.

7 Toque em .

Capturar um vídeo

1 No ecrã inicial, toque em Câmara.

2 Deslize para a esquerda ou direita e seleccione Vídeo.

3 Toque em para iniciar a gravação.

4 Ao efectuar uma gravação, toque num objecto ou posição no ecrã para focá-lo. Toque 

em para parar a gravação e toque em para continuar.

5 Toque em para iniciar a gravação.

 

Ao gravar, toque em para capturar uma foto imóvel.
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Modos de captura de vídeo

 

O telefone poderá não apresentar todos estes modos de captura.

No ecrã de gravação de vídeo, toque em  > para seleccionar um modo de captura 

de vídeo.

• Modo de beleza: Melhoria facial automática durante a gravação.

• Seguir objecto: Toque num objecto no ecrã. A câmara irá detectar e focar o objecto ao 

efectuar a gravação.

Definições de câmara

No ecrã de captura, toque em  > para configurar as seguintes definições:

• Resolução: Configurar a resolução da câmara. Para alterar a resolução da câmara, 

toque em  >  > Resolução no ecrã de captura de vídeo.

• Etiqueta GPS: Apresentar a localização onde a foto foi capturada.

• Preferência de localização de armazenamento: Definir a localização de armazenamento 

predefinida para fotos e vídeos.

• Selfie perfeita: Active esta função em modo Beleza para reconhecimento facial 

automático e melhoria personalizada.

• ISO: Configurar o ISO da foto. Aumentar o ISO poderá reduzir a desfocagem causado 

por condições escuras ou movimento.

• Equilíbrio de brancos: Ajustar o balanço de brancos da foto. Ajustar o balanço de 

brancos de acordo com o brilho nas redondezas.

• Ajuste de imagem: Ajustar a compensação de exposição, saturação, contraste e brilho.

Galeria

Visualizar fotos

1 No ecrã inicial, toque em Galeria.

2 Poderá então:
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• Seleccionar o separador Fotos e ver fotos por cronologia.

• Seleccionar o separador Fotos, seleccionar Mapa e ver fotos agrupadas de acordo 

com a localização.

• Seleccionar o separador Álbuns e ver fotos agrupadas por álbum.

Reproduzir uma apresentação de diapositivos

1 No ecrã inicial, toque em Galeria.

2 Em Fotos, toque em  > Apresentação de diapositivos.

3 Toque no ecrã para parar a apresentação de diapositivos.

Editar uma foto

Ajuste o brilho de fotos, saturação, tamanho e muito mais. Também poderá utilizar a 

função de melhoria facial para aperfeiçoar fotos na vertical de várias formas.

1 No ecrã inicial, toque em Galeria.

2 Seleccione uma foto a editar e toque em .

3 Poderá então:

• Tocar em para rodar a foto.

• Tocar em para recortar a foto.

• Tocar em para seleccionar um filtro.

• Tocar em para ajustar a saturação, cor e muito mais.

• Tocar em para branquear, suavizar ou outros efeitos de beleza nas faces.

• Tocar em para adicionar um efeito de mosaico na foto.

• Tocar em para adicionar uma marca de água à foto.

• Tocar em para adicionar uma tabela à foto.

Ocultar fotos

1 No ecrã inicial, toque em Galeria.
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2 Em Álbuns, toque em  > Ocultar álbuns.

3 Toque no interruptor próximo do álbum para esconder as fotos.

 

Nem todos os álbuns na memória interna do telefone podem ser ocultados.

Eliminar uma foto

1 No ecrã inicial, toque em Galeria.

2 Seleccione uma foto a eliminar e toque em  > Eliminar.

Partilhar fotos e vídeos

Partilhe fotos e vídeos de várias formas

1 No ecrã inicial, toque em Galeria.

2 Seleccione uma foto ou vídeo a partilhar.

3 Toque em , escolha um método de partilha e siga as instruções no ecrã para 

partilhar a foto ou vídeo.

Definir uma foto como papel de parede

1 No ecrã inicial, toque em Galeria.

2 Seleccione a foto a definir como papel de parede.

3 Toque em  > Definir como e siga as instruções no ecrã para definir a foto como 

papel de parede.

Efectuar uma captura de ecrã

Pressione no botão ligar/desligar e no botão de diminuição de volume ao mesmo tempo 

para efectuar uma captura de ecrã. Abra o painel de notificação e toque em para 

partilhar a captura de ecrã. Por predefinição, as capturas de ecrã são guardadas na pasta 

Capturas de ecrã em Galeria.

 

Poderá também deslizar para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de 

notificação e tocar em em Atalhos.
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Verificar um código QR

Verificar um código QR utilizando a galeria

1 No ecrã inicial, toque em Galeria.

2 Escolha uma foto de código QR.

3 Toque na foto. A galeria irá verificar automaticamente o código QR.

4 Toque no link de código QR para ver mais informação sobre o código.

Verificar um código QR utilizando a câmara

1 No ecrã inicial, toque em Câmara.

2 Enquadre o código QR utilizando a câmara. A câmara irá verificar automaticamente o 

código QR.

3 Toque no link de código QR para ver mais informação sobre o código.
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Música e vídeos

Adicionar músicas

Antes de poder ouvir música, é necessário copiar músicas para o telefone. Adicione 

músicas ao telefone:

• Copiando músicas a partir do computador através de um cabo USB.

• Transferindo músicas a partir da Internet.

• Copiando músicas através de Bluetooth. Para mais detalhes, ver Receber um ficheiro 

utilizando o Bluetooth.

• Copiar músicas a partir de outros dispositivos utilizando Wi-Fi Directo. Para mais 

detalhes, ver Receber um ficheiro utilizando o Wi-Fi Directo.

Ouvir música

1 No ecrã inicial, toque em Música.

2 Seleccione uma categoria.

3 Toque na música a reproduzir. 

Toque na música em reprodução para entrar na interface de reprodução.
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Ao reproduzir uma música, toque em Início para sair do ecrã de reprodução sem 

para a música. Para voltar ao ecrã de reprodução de música, abra o painel de 

notificação e toque na música em reprodução.

Criar uma lista de reprodução

1 No ecrã inicial, toque em Música.

2 Toque em List. rep. > Nova lista de reprodução.

3 Nomeie a lista e toque em Guardar.

4 Na caixa de diálogo apresentada toque em Adicionar.

5 Seleccione as músicas a adicionar e toque em .

•Deslize para a esquerda ou direita para alternar entre a capa do 

álbum, lista de reprodução e letras.

•Toque aqui para ajustar o volume, abrir o menu de opções muito 

mais.

Utilize os botões aqui para controlar a reprodução.

Deslize o cursor para controlar a reprodução.

1

2

3

1

2

3
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Reproduzir uma lista de reprodução

1 No ecrã inicial, toque em Música.

2 Toque em List. rep..

3 Seleccione uma lista a reproduzir e toque em uma das músicas na lista de reprodução 

ou reproduza todas as músicas.

Eliminar uma lista de reprodução

1 No ecrã inicial, toque em Música.

2 Toque em List. rep..

3 Toque em próximo da lista de reprodução a eliminar e toque em Eliminar.

Definir uma música como som de toque

1 No ecrã inicial, toque em Música.

2 Seleccione uma categoria.

3 Na lista de músicas, toque em próximo da música e toque em Definir como toque.

Reproduzir um vídeo

1 No ecrã inicial, toque em Vídeos.

2 Toque no vídeo a reproduzir.

3 Para parar a reprodução de vídeo, toque em .
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Bloqueie o ecrã. Após bloquear o ecrã, todas as operações de vídeo irão 

estar desactivadas até o desbloquear.

•Deslize para a esquerda o direita para avançar rapidamente o vídeo.

•Deslize para baixo ou cima na lateral esquerda do ecrã para ajustar o 

brilho do ecrã.

•Deslize para baixo ou cima na lateral direita do ecrã para ajustar o 

volume.

Transmita o vídeo para a televisão.

2
1

3

1

2

3
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Rede e partilha

Activar dados móveis

1 No ecrã inicial, toque em Definições e ir para o separador Tudo.

2 Em Redes e redes Wi-Fi, toque em Mais.

3 Toque em Rede móvel.

4 Toque no interruptor Activar dados para activar o serviço de dados móveis do telefone.

 

Quando não necessita de aceder à Internet, desactive os dados móveis para 

economizar bateria e reduzir a utilização de dados móveis.

Rede Wi-Fi

Efectuar uma ligação a uma rede Wi-Fi

1 No ecrã inicial, toque em Definições.

2 Toque em Wi-Fi. 

3 Activar Wi-Fi. O telefone pesquisa por redes de Wi-Fi disponíveis e apresenta-as no 

ecrã.

4 Seleccione a rede Wi-Fi a efectuar a ligação.

• Se a rede estiver aberta, irá ligar-se directamente.

• Se a rede estiver encriptada, introduza a palavra-passe quando solicitado e toque 

em Ligar.

Efectuar uma ligação a uma rede Wi-Fi utilizando WPS

WPS (Configuração Protegida de Wi-Fi) facilita a ligação do telefone a uma rede Wi-Fi. 

Simplesmente pressione no botão WPS ou introduza o PIN para ligar o telefone ao um 

router de Wi-Fi que suporte WPS.

1 No ecrã inicial, toque em Definições.
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2 Toque em Wi-Fi. 

3 Activar Wi-Fi.

4 Toque em  > Definições avançadas. Poderá então:

• Tocar em Ligação WPS e pressionar o botão WPS no router de Wi-Fi. 

• Tocar em Ligação PIN WPS e introduzir o PIN gerado no seu telefone para o router.

Partilhar os dados móveis do telefone

Hotspot Wi-Fi

O telefone pode funcionar como um ponto de acesso Wi-Fi para outros dispositivos, 

partilhando a sua ligação de dados móveis.

1 No ecrã inicial, toque em Definições e ir para o separador Tudo.

2 Em Redes e redes Wi-Fi, toque em Mais.

3 Toque em Ligação e ponto de acesso portátil > Hotspot Wi-Fi portátil.

4 Active o hotspot Wi-Fi.

5 Toque em Configurar Hotspot Wi-Fi.

6 Defina o nome do ponto de acesso Wi-Fi, modo de encriptação e palavra-passe. De 

seguida, toque em Guardar.

 

É recomendado que configure o modo de encriptação para WPA2 PSK, para mais 

segurança. 

Tethering USB

Partilhe a ligação de dados móveis com um computador utilizando um cabo USB.

Consoante o sistema operativo do seu computador, poderá ser necessário instalar os 

controladores do telefone no computador ou estabelecer uma ligação de rede de forma 

a utilizar o tethering USB.

1 Utilize um cabo USB para ligar o telefone ao computador.

2 No ecrã inicial, toque em Definições e ir para o separador Tudo.
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3 Em Redes e redes Wi-Fi, toque em Mais.

4 Toque em Ligação e ponto de acesso portátil.

5 Toque no interruptor Ligação USB para partilhar a ligação de dados móveis.

 

Não é possível utilizar a função de tethering USB do telefone quando o telefone está 

em modo de armazenamento USB em massa.

Tethering Bluetooth

Partilhe a ligação de dados móveis com outros dispositivos utilizando o Bluetooth.

1 No ecrã inicial, toque em Definições e ir para o separador Tudo.

2 Em Redes e redes Wi-Fi, toque em Mais.

3 Toque em Ligação e ponto de acesso portátil.

4 Toque no interruptor Ligação Bluetooth para partilhar a ligação de dados móveis.

Transferência de dados utilizando o 

Bluetooth

Activar o Bluetooth e emparelhar o telefone com outro 

dispositivo Bluetooth

1 No ecrã inicial, toque em Definições.

2 Em Tudo, toque em Bluetooth.

3 Toque no interruptor Activar Bluetooth para activar o Bluetooth. O telefone irá 

pesquisar automaticamente e apresentar dispositivos Bluetooth disponíveis.

4 Toque num dispositivo e siga as instruções no ecrã para emparelhá-lo com o telefone.

Para desemparelhar dois dispositivos, toque em próximo do dispositivo emparelhado 

e toque em Desemparelhar.
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Renomear o telefone

Por predefinição, o modelo do telefone é utilizado como o nome do seu telefone quando 

o Bluetooth está activado. Altere o nome para facilitar o seu reconhecimento.

1 No ecrã inicial, toque em Definições.

2 Em Tudo, toque em Bluetooth.

3 Toque em Nome do dispositivo.

4 Renomeie o telefone e toque em Confirmar.

Enviar um ficheiro utilizando o Bluetooth

Para trocar dados com outro dispositivo Bluetooth, active o Bluetooth em ambos os 

dispositivos e certifique-se que ambos estão visíveis.

Toque continuamente num ficheiro a enviar e toque em Partilhar > Bluetooth. O telefone 

irá pesquisar automaticamente e apresentar dispositivos Bluetooth disponíveis. 

Seleccione o dispositivo de recepção.

Receber um ficheiro utilizando o Bluetooth

Quando o telefone recebe um pedido de transferência de ficheiro, a caixa de diálogo 

Transferência do ficheiro irá ser apresentada. Toque em Aceitar para iniciar a recepção do 

ficheiro. Abra o painel de notificação e toque em Notificações para verificar o progresso 

de transferência do ficheiro.

Por predefinição, ficheiros recebidos são guardados para a pasta bluetooth em Ficheiros.

Transferência de dados utilizando o Wi-Fi 

Directo

O Wi-Fi Directo permite que dois dispositivos se liguem para transmitir dados sem um 

ponto de acesso.

Ligar dois dispositivos utilizando o Wi-Fi Directo

 

Antes de efectuar a ligação, certifique-se que activou o Wi-Fi Directo am ambos os 

dispositivos.

1 No ecrã inicial, toque em Definições.
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2 Em Tudo, toque em Wi-Fi.

3 Toque em Wi-Fi Directo para activar o Wi-Fi Directo. O telefone irá pesquisar por 

dispositivos disponíveis.

4 Seleccione o dispositivo a efectuar a ligação.

Enviar um ficheiro utilizando o Wi-Fi Directo

Toque continuamente num ficheiro a enviar e toque em Partilhar > Wi-Fi Directo. O 

telefone irá pesquisar automaticamente e apresentar dispositivos Bluetooth disponíveis. 

Seleccione o dispositivo de recepção.

Receber um ficheiro utilizando o Wi-Fi Directo

Quando um pedido de transferência de ficheiro é efectuado utilizando o Wi-Fi Directo, a 

caixa de diálogo Transferência de ficheiros irá ser apresentada. Toque em Aceitar  para 

receber o ficheiro. Abra o painel de notificação e toque em Notificações para verificar o 

progresso de transferência do ficheiro.

Por predefinição, ficheiros recebidos são guardados para a pasta Wi-Fi Directo em 

Ficheiros.

Transferência de dados entre o telefone e o 

computador

Efectuar ligação em modo de transferência de imagem

O PTP (Protocolo de Transferência de Imagem) é um protocolo de transferência de 

imagem que pode ser utilizado para transferir imagens entre o telefone e o computador, 

facilitando a partilha. 

1 Utilize um cabo USB para ligar o telefone ao computador.

2 Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação. Defina 

USB ligado para Fotos. Quaisquer controladores necessários serão instalados 

automaticamente no computador.

Ao instalar os controladores, duplo clique no ícone da unidade exibida no computador 

para ver as imagens armazenadas no telefone.
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Efectuar ligação em modo de transferência de multimédia

O MTP (Protocolo de Transferência de Multimédia) é um protocolo de comunicação que 

pode ser utilizado para transferir ficheiros entre o telefone e o computador. Antes de 

utilizar o MTP, certifique-se que o Windows Media Player 11 ou mais recente está 

instalado no seu computador.

1 Utilize um cabo USB para ligar o telefone ao computador.

2 Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação. Defina 

USB ligado para Ficheiros. Quaisquer controladores necessários serão instalados 

automaticamente no computador.

Ao instalar os controladores, duplo clique no ícone da unidade flash exibida no 

computador para ver os ficheiros armazenados no telefone. Navegue no conteúdo 

multimédia do seu telefone utilizando o Windows Media Player.

Efectuar uma ligação em modo de unidade flash USB

Se tiver instalado um cartão micro SD no telefone, utilize o seu telefone como uma 

unidade flash USB e transfira ficheiros entre o cartão e o computador.

1 Utilize um cabo USB para ligar o telefone ao computador.

2 Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação. Defina 

USB ligado para Unid. USB. Quaisquer controladores necessários serão instalados 

automaticamente no computador.

Ao instalar os controladores, o computador irá reconhecer o telefone como uma unidade 

flash USB. Duplo clique no ícone da unidade flash exibida no computador para ver os 

ficheiros no cartão micro SD.

Apresentação de múltiplos ecrãs

Poderá enviar fotos, vídeos ou jogos a partir do seu telefone para um ecrã grande 

(televisão), vê-los de forma mais conveniente e partilhar com a família e amigos.

Se a sua televisão suportar HDMI, adquira uma Caixa TV Android ou outro dispositivo 

similar para usar esta função.

Abra o painel de notificação. Em Atalhos, toque em , seleccione o dispositivo de 

recepção e inicie a apresentação de múltiplos ecrãs.
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Para mais detalhes sobre como ligar o seu telefone à Caixa TV Android, ver o manual 

da Caixa TV Android.

Huawei Beam

Huawei Beam permite-lhe partilhar rapidamente dados entre telefones compatíveis com 

NFC (Comunicação de Campo Próximo). Para utilizar o Huawei Beam, coloque os dois 

telefones perto um do outro. É possível partilhar todo o tipo de dados, tais como fotos, 

vídeos, páginas de Internet e contactos.

 

Esta característica apenas está disponível em telefones compatíveis com NFC.

Activar NFC

1 No ecrã inicial, toque em Definições e ir para o separador Tudo.

2 Em Redes e redes Wi-Fi, toque em Mais.

3 Toque em NFC.

4 Active NFC.

5 Activar Huawei Beam.

Partilhar fotos, páginas de Internet ou contactos através de 

Huawei Beam

Certifique-se que ambos os telefones estão bloqueados e que NFC e Huawei Beam estão 

activados.

1 Seleccione a foto, página de Internet ou contacto a partilhar.

2 Coloque as áreas do sensor NFC dos telefones perto uma da outra. Após estabelecer 

uma ligação, um som será emitido e o conteúdo que está a partilhar irá encolher no 

ecrã.

3 Siga as instruções no ecrã e toque em qualquer ponto do ecrã para iniciar a 

transferência.
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Aplicações

Gestão de aplicações

Transferências de aplicações

Aplicações podem ser transferidas através de uma variedade de canais, incluindo:

• Mercado de aplicações no telefone.

• Páginas de Internet através do navegador do telefone.

• Páginas de Internet através de um computador.

• Software de transferências de aplicações de terceiros no computador.

Instalar uma aplicação

1 No ecrã inicial, toque em Ficheiros.

2 Em Categorias, toque em Aplicação > Aplicações. 

3 Na lista Aplicações, toque na aplicação a instalar e siga as instruções no ecrã.

 

Durante a instalação, a mensagem Instalação bloqueada pode ser apresentada. Leia 

a mensagem atentamente. Se desejar continuar com a instalação, siga as instruções 

no ecrã para permitir a instalação de aplicações de fontes desconhecidas.

Partilhar uma aplicação

1 No ecrã inicial, toque continuamente na aplicação a partilhar até ser apresentado 

no topo do ecrã.

2 Arraste a aplicação para .

3 Seleccione um método de partilha e siga as instruções no ecrã para partilhar a 

aplicação.

 

Algumas aplicações pré-instaladas não podem ser partilhadas.
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Desinstalar uma aplicação

1 No ecrã inicial, toque continuamente no ícone da aplicação a desinstalar até ser 

apresentado no topo do ecrã.

2 Arraste o ícone para e siga as instruções no ecrã para desinstalar a aplicação.

 

Algumas aplicações pré-instaladas não podem ser desinstaladas.

Cópia de segurança

Efectuar uma cópia de segurança para o armazenamento interno

1 No ecrã inicial, toque em Ferramentas > Cópia de seguran...

2 Toque em Nova cópia de segurança.

 

Em alguns modelos de telefone, os ficheiros podem ser encriptados e protegidos com 

uma palavra-passe. Necessita de inserir a palavra-passe para aceder aos ficheiros 

guardados.

3 Seleccione os dados a guardar e siga as instruções no ecrã para efectuar uma cópia de 

segurança.

Por predefinição, o procedimento de cópia de segurança é guardado para a pasta 

HuaweiBackup em Ficheiros.

 

Em alguns modelos de telefone, o procedimento de cópia de segurança pode variar 

consoante a versão da aplicação de cópia de segurança.

Restaurar dados a partir do armazenamento interno

1 No ecrã inicial, toque em Ferramentas > Cópia de seguran...

2 Seleccione os dados a restaurar.

 

Consulte a hora da cópia de segurança incluída no nome do ficheiro para encontrar 

os dados a restaurar.

3 Se a cópia de segurança estiver encriptada, siga as instruções no ecrã e introduza a 

palavra de segurança e toque em OK.

4 Seleccione os dados a restaurar e toque em Restaurar.
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Gestor do telefone

O Gestor do telefone é uma aplicação única de gestão do sistema permitindo proteger e 

gerir o seu telefone com mais facilidade. Com o Gestor do Telefone, poderá:

• Verificar problemas e limpar lixo do sistema para optimizar o telefone.

• Activar o modo de economia de energia para maximizar o tempo de suspenção.

• Bloquear chamadas, mensagens e notificações indesejadas.

 

A disponibilidade das características e serviços do Gestor do Telefone podem variar 

de acordo com a região/país ou operadora.

Optimizar o sistema

Verifique por problemas e optimize o sistema para manter o telefone a funcionar 

correctamente.

No ecrã inicial, toque em Gestor do Telef... Poderá então:

• Toque em Analisar ou Ameaças detectadas, analisar novamente. Veja o estado de 

execução do telefone, limpe lixo de sistema, optimize o sistema e elimine ameaças de 

segurança.

• Toque em Acelerador do telefone para apresentar aplicações em execução e feche 

aplicações desnecessárias.

• Toque em Limpeza de armazenamento para verificar o cache, limpar lixo do sistema, 

remover aplicações pouco utilizadas, pacotes de instalação e lixo.

Economia de energia

1 No ecrã inicial, toque em Gestor do Telef...

2 Toque em Economizar energia para verificar o consumo de energia do telefone e 

aumentar o tempo de suspensão do telefone. É possível alterar para diferentes modos 

de economia de energia.

Filtro de assédio

No ecrã inicial, toque em Gestor do Telef... Poderá então:
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• Tocar em Filtro de assédio para definir os números para bloquear mensagens e 

chamadas indesejadas.

• Toque em Centro de notificações para bloquear notificações push indesejadas a partir 

de aplicações específicas.

• Active Não incomodar. O seu telefone irá tocar apenas quando receber chamadas de 

contactos permitidos. Sons e vibrações de outras chamadas, mensagens e notificações 

estarão desactivadas.

Gestão de dados de utilização

1 No ecrã inicial, toque em Gestor do Telef...

2 Toque em Gestão de tráfego para configurar limites e alertas de limites de plano de 

dados e ver informação de utilização de dados detalhada.

Calendário

O calendário permite a gestão da sua vida diária e trabalho. Por exemplo, planeie a sua 

agenda diária com antecedência e veja a informação de feriados. Ao guardar datas de 

aniversário, o calendário irá criar automaticamente notificações de aniversários.

Criar um evento

1 No ecrã inicial, toque em Calendário.

2 Toque em .

3 Introduza os detalhes de evento, tais como o nome de evento, hora de início e fim, 

localização e tempo de repetição.

4 Toque em .

Ver o calendário

1 No ecrã inicial, toque em Calendário.

2 No ecrã e Calendário, poderá:

• Seleccionar Mês, Semana e Dia para alterar entre as vistas por mês, semana ou dia.
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• Na vista mensal, semanal ou diária, deslize para a esquerda ou direita para alterar o 

mês, semana ou dia apresentado.

Sincronizar calendários

1 No ecrã inicial, toque em Calendário.

2 Toque em  > Calendários a apresentar.

3 Seleccione a conta cujo calendário deseja apresentar.

4 Toque em  > Calendários para sincronizar.

5 Seleccione a conta e sincronize o calendário.

Relógio

Alarme

1 No ecrã inicial, toque em Relógio.

2 Em Alarme, poderá:

• Adicionar um alarme: Toque em e defina a hora do alarme, som de alerta, 

repetições e muito mais. Toque em para aplicar as definições.

• Activar ou desactivar um alarme: Toque no interruptor ao lado do alarme para 

activar ou desactivar.

• Configurar definições de alarme: Toque em para configurar a duração de 

repetição, definições de modo de silêncio e a função de teclas de volume quando o 

alarme desliga.

• Eliminar um alarme: Toque continuamente num alarme a eliminar e toque em .

Relógio mundial

1 No ecrã inicial, toque em Relógio.

2 Em Mundial, poderá:
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• Adicionar uma cidade: Toque em . Introduza um nome de cidade ou seleccione 

uma a partir da lista de cidades.

• Configurar um fuso horário: Toque em para definir o seu fuso horário e hora e 

data do sistema.

• Remover uma cidade: Toque em Editar cidades. Toque em ao lado da cidade a 

remover e toque em .

Cronómetro

1 No ecrã inicial, toque em Relógio.

2 Em Cronóm., toque em para iniciar a contagem.

3 Durante a contagem, toque em para contar as voltas.

4 Toque em para parar o cronómetro.

Quando o cronómetro está parado, toque em para limpar todos os registos.

Temporizador

1 No ecrã inicial, toque em Relógio.

2 Em Temporiz., arraste o ponto no sentido dos pontos do relógio para definir o tempo 

de contagem decrescente.

 

Toque em para definir um som.

3 Ao terminar, toque em para iniciar o temporizador.

4 Quando o temporizador terminar, o telefone emite um som. Siga as instruções no ecrã 

e deslize no ecrã para para o som.

 

Quando o temporizador está em execução, toque em para restaurá-lo.

Meteorologia

Meteorologia permite verificar o tempo actual e previsão de tempo para vários dias para 

a sua localização e muitos outros destinos no mundo.
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Adicionar uma cidade

Adicione cidades de interesse para verificar informação de meteorologia em tempo real.

1 No ecrã inicial, toque em Ferramentas > Meteorol..

2 Toque em  > e introduza o nome da cidade. Cidades correspondentes são 

apresentadas abaixo da barra de pesquisa.

3 Seleccione a cidade a adicionar.

Remover cidades

1 No ecrã inicial, toque em Ferramentas > Meteorol..

2 Toque em e toque continuamente numa cidade a remover. Seleccione .

3 Toque em .

Actualizar o tempo

1 No ecrã inicial, toque em Ferramentas > Meteorol..

2 Deslize para a esquerda ou direita para encontrar a cidade cuja meteorologia deseja 

actualizar.

3 Deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã para manualmente actualizar o 

tempo.

 

Também poderá configurar actualizações automáticas de meteorologia. Toque em 

 > . Active o interruptor Actualização automática e configure Intervalo de 

actualizaç.... O telefone irá actualizar os dados de tempo naquele intervalo 

programado.

Notas

Adicionar uma nota

1 No ecrã inicial, toque em Bloco de notas.

2 Toque em Nova nota e introduza o conteúdo de nota.

 

Toque em para inserir uma imagem.
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3 Toque em .

Após guardar a nota, siga as instruções no ecrã para partilhar ou eliminar a nota ou 

adicioná-la aos favoritos.

Modificar definições de bloco de notas

1 No ecrã inicial, toque em Bloco de notas.

2 Toque em  > Definições para ajustar o tamanho do tipo de letra e alterar o formato 

de vista.

Rádio FM

Ligue um auricular ao telefone para ser utilizado como antena.

Procurar por estações

1 No ecrã inicial, toque em Ferramentas > Rádio FM.

2 Toque em  > . A rádio FM irá automaticamente pesquisar e guardar estações 

que encontrar.

 

O seu telefone irá automaticamente pesquisar e guardar estações a primeira vez que 

abrir o rádio FM.

Ouvir rádio FM

No ecrã inicial, toque em Ferramentas > Rádio FM.
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Activar e desactivar o altifalante.

Ligar e desligar o rádio FM.

Voltar para a estação anterior.

Seguir para a estação seguinte.

Adicionar a estação actual aos favoritos.

Entrar na interface de definições: ver e procurar a lista de estações, ver as 

suas estações favoritas e configurar um temporizador para a rádio se 

desligar automaticamente.
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Definições de telefone

Activar os serviços de localização

Certifique-se que activou os serviços de localização antes de utilizar uma aplicação de 

mapa ou navegação.

1 No ecrã inicial, toque em Definições.

2 Em Tudo, toque em Acesso à localização.

3 Toque em Aceder à minha localização para activar os serviços de localização do 

telefone.

4 Toque em Modo de localização. Poderá então:

• Toque em Alta precisão para localizar a sua posição utilizando o GPS, Wi-Fi e dados 

móveis.

• Toque em Economia de bateria para localizar a sua posição utilizando Wi-Fi e dados 

móveis.

• Toque em Apenas dispositivos para localizar a sua posição utilizando GPS.

Modificar definições de som

1 No ecrã inicial, toque em Definições.

2 Em Tudo, toque em Som.

3 No ecrã e Som, poderá:

• Toque em Volume e arraste os cursores para ajustar o volume de música, som de 

toque, som de notificação, alarmes, chamadas e muito mais.

• Toque em Modo de silêncio para activar ou desactivar o modo de silêncio.

• Toque em Vibrar em modo de silêncio para activar ou desactivar a vibração quando 

o telefone está em modo de silêncio.
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• Toque em Som de toque de telefone para seleccionar um som de toque. Se o 

telefone suportar cartão duplo, é possível definir diferentes sons de toque para cada 

cartão SIM.

• Toque em Vibrar ao tocar para activar ou desactivar a vibração quando o telefone 

toca. Se o telefone suportar cartão duplo, é possível aplicar diferentes definições de 

vibração para cada cartão SIM.

• Toque em Som de notificação predefinido para definir um som de notificação.

• Em Sistema, toque nos interruptores para activar ou desactivar o som ou vibração 

de notificação ao tocar ou bloquear o ecrã, marcar um número e muito mais.

 

As opções de som anteriores podem não estar disponíveis em todos os telefones.

Modificar definições de ecrã

1 No ecrã inicial, toque em Definições.

2 Em Tudo, toque em Visualização.

3 No ecrã e Visualização, poderá:

• Toque em Papel de parede para definir o papel de parede do ecrã de bloqueio e ecrã 

inicial.

• Toque em Tamanho do tipo de letra para alterar o tamanho de tipo de letra.

• Toque em Daydream par activar ou desactivar o protector de ecrã. Se esta função 

estiver activada, o protector de ecrã irá executar-se automaticamente quando o 

telefone está a carregar.

• Toque em Luz indicadora para activar ou desactivar o indicador intermitente ao 

receber notificações.

• Toque em Mostrar nome do operador para exibir ou ocultar o nome da operador na 

barra de estado quando o telefone está desbloqueado.

• Toque em Mostrar velocid. rede para exibir ou ocultar a velocidade actual de rede.

• Toque em Brilho para ajustar o brilho do ecrã.
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• Toque em Suspender para definir quando o ecrã desliga. Quando inactivo durante 

um determinado período de tempo, o ecrã bloqueia automaticamente para 

economizar energia.

• Toque em Rotação autom. do ecrã para definir se o ecrã roda automaticamente. Se 

esta função estiver activada, a orientação do ecrã irá alterar automaticamente 

conforma a forma que segura o telefone ao desempenhar certas acções, tais como 

a navegar numa página de Internet ou a escrever uma mensagem.

 

As opções de ecrã anteriores podem não estar disponíveis em todos os telefones.

Activar o IU de uma mão

O IU de uma mão torna mais fácil a utilização de telefones com ecrãs grandes.

1 No ecrã inicial, toque em Definições.

2 Em Tudo, toque em IU de uma mão.

3 No ecrã e IU de uma mão, poderá:

• Ir para o ecrã Esquema para uma mão e activar Esquema para uma mão. Deslizar 

para a esquerda ou direita na barra de navegação virtual para reposicionar o ecrã 

para ambos os lados.

• Ir para o ecrã Mover o teclado e activar Mover o teclado. Ao utilizar a deslocação de 

teclado, toque na seta em ambos os lados do ecrã para mover o marcador ou menu 

de chamada para um lado ao seu alcance.

 

IU de uma mão pode não estar disponível em todos os telefones.

Modo de desactivação de toque

Utilize esta característica para evitar operações involuntárias no ecrã quando o telefone 

está no bolso ou mala.

1 No ecrã inicial, toque em Definições e ir para o separador Tudo.

2 Em Assistência inteligente, toque em Mais.
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3 Active Modo Tocar para desactivar. Quando esta característica está activada, o ecrã 

táctil irá ser desactivado quando a parte superior do ecrã é coberta. O ecrã táctil irá 

funcionar normalmente logo que a parte superior do ecrã for descoberta.

 

O modo de desactivação de toque pode não estar disponível em todos os telefones.

Activar modo de luvas

O modo de luvas permite-lhe executar operações no ecrã táctil mesmo ao utilizar luvas.

1 No ecrã inicial, toque em Definições e ir para o separador Tudo.

2 Em Assistência inteligente, toque em Mais.

3 Toque no interruptor Modo de luva para activar o modo de luvas.

 

O modo de luvas pode não estar disponível em todos os telefones.

Utilizar o botão de suspensão

O botão de suspensão é uma ferramenta de início rápido que lhe oferece passagem 

directa a funções comuns no telefone, como voltar ao ecrã inicial e optimização do 

telefone.

1 No ecrã inicial, toque em Definições e ir para o separador Tudo.

2 Em Assistência inteligente, toque em Mais.

3 Toque em Botão de suspensão.

4 Active Botão de suspensão. irá aparecer em todos os ecrãs excepto no ecrã de de 

bloqueio e painel de notificação.

5 Toque em para expandir o botão.

6 A partir do menu expandido, poderá:

• Tocar em para voltar ao ecrã anterior ou sair da aplicação actual.

• Tocar em para voltar ao ecrã inicial.

• Toque em para apresentar a lista de aplicações recentemente utilizadas.
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• Toque em para bloquear o ecrã.

• Toque em para a memória do telefone e fechar aplicações de grande consumo 

de energia .em segundo plano.

• Toque em minimizar o menu.

 

O botão de suspensão pode não estar disponível em todos os telefones.

Alterar o estilo de ecrã de bloqueio

Definir um padrão de desbloqueio de ecrã

1 No ecrã inicial, toque em Definições.

2 Em Tudo, toque em Bloqueio ecrã e palavras-passe.

3 Toque em Palavra-passe > Padrão.

4 Desenhe o padrão de desbloqueio de ecrã ligando pelo menos quatro pontos e 

desenhe-o novamente para confirmar.

5 Defina um PIN de desbloqueio de ecrã como o método alternativo para desbloquear o 

telefone caso se esqueça do padrão de desbloqueio.

Definir um PIN de desbloqueio de ecrã

1 No ecrã inicial, toque em Definições.

2 Em Tudo, toque em Bloqueio ecrã e palavras-passe.

3 Toque em Palavra-passe > PIN.

4 Insira um PIN contendo pelo menos quatro números e insira-o novamente para 

confirmar.

Definir uma palavra-passe de desbloqueio de ecrã

1 No ecrã inicial, toque em Definições.

2 Em Tudo, toque em Bloqueio ecrã e palavras-passe.

3 Toque em Palavra-passe > Palavra-passe.
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4 Insira uma palavra-passe contendo pelo menos quatro caracteres e insira-a novamente 

para confirmar.

Activar ou desactivar o modo de avião

 

•Dispositivos sem fios podem interferir com o sistema de navegação do avião. Preste 

atenção às instruções da tripulação em relação aos dispositivos electrónicos no 

aparelho.

•O modo de avião desactiva as funções sem fios do telefone, no entanto, poderá 

utilizar o telefone para ouvir música ou jogar jogos.

Utilize um dos seguintes métodos para desactivar ou activar o Modo de avião:

• Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação. Em 

Atalhos, toque no interruptor Modo de avião.

• Pressione continuamente o botão ligar/desligar e depois toque emModo de avião.

• No ecrã inicial, toque em Definições e ir para o separador Tudo. Em Redes e redes 

Wi-Fi, toque em Mais e em seguida em Modo de avião.

Quando o modo de avião está activado, é apresentado na barra de estado.

Definir o PIN do cartão SIM

Um Número de Identificação Pessoal (PIN) é entregue juntamente com o cartão SIM para 

proteger os dados do seu telefone. Se activar o bloqueio do cartão SIM, deverá inserir o 

PIN sempre que iniciar o telefone.

Antes de executar as seguintes operações, certifique-se que obteu o PIN do cartão SIM a 

partir da sua operadora.

1 No ecrã inicial, toque em Definições.

2 Em Tudo, toque em Segurança.

3 Toque em Configurar bloqueio do SIM. Se o telefone suportar cartão duplo, toque em 

Configurar bloqueio do Cartão 1/Cartão 2.
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4 Toque em Bloquear cartão SIM. Se o seu telefone suportar cartão duplo, é possível 

definir um PIN para cada cartão.

5 Introduza o PIN e depois toque em OK.

6 Toque em Alterar PIN do SIM para alterar o PIN.

 

Normalmente existe um número limite para as tentativas de introdução do PIN. Se 

atingir este limite, deverá inserir a Chave de Desbloqueio Pessoal (PUK), o que pode 

ser obtido a partir da sua operadora. Também existe um número limite para as 

tentativas de introdução do PUK. Se atingir este limite, o seu cartão irá ser 

desactivado permanentemente. Para mais detalhes sobre estes limites, contacte a 

sua operadora.

Configurar uma conta

Adicionar uma conta

1 No ecrã inicial, toque em Definições.

2 Em Tudo, toque em Contas.

3 Toque em Adicionar conta.

4 Seleccione um tipo de conta.

5 Siga as instruções no ecrã e insira a sua informação de conta.

Eliminar uma conta

1 No ecrã inicial, toque em Definições.

2 Em Tudo, toque em Contas.

3 No ecrã Contas, seleccione um tipo de conta.

4 Seleccione a conta a eliminar.

5 Siga as instruções no ecrã para eliminar a conta.
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1 No ecrã inicial, toque em Definições.

2 Em Tudo, toque em Contas. 

3 Toque em e seleccione Sincroniz. automática de dados. Siga as instruções no ecrã 

e toque em Confirmar para activar sincronização de dados.

4 No ecrã Contas, seleccione um tipo de conta.

5 Seleccione a conta da qual deseja sincronizar dados..

6 Toque no interruptor Sincronizar E-mail para sincronizar a partir desta conta.

Repor as predefinições de fábrica 

Restaurar o telefone para as predefinições de fábrica irá eliminar todos os seus dados 

pessoais do armazenamento do telefone, incluindo informação de contas, definições 

do sistema e aplicações e aplicações transferidas. Guarde os dados mais importantes 

do telefone antes de repor as predefinições de fábrica.

1 No ecrã inicial, toque em Definições.

2 Em Tudo, toque em Cópia seg. e repor definiç..

3 Toque em Repor definições de fábrica > Repor predefinições > Repor predefinições. O 

telefone irá restaurar para as predefinições de fábrica e reiniciar automaticamente 

quando o processo estiver completo.

Actualizar o telefone 

•Utilizar software não autorizado de terceiros para actualizar o telefone pode 

danificar o telefone ou colocar a sua informação pessoal em risco. É recomendado 

efectuar a actualização através da função de actualização do telefone ou transferir 

o pacote de actualização oficial a partir da página oficial da Huawei.

•Todos os seu dados podem ser eliminados durante a actualização. É recomendado 

efectuar uma cópia de segurança dos dados antes da actualização.

Sincronização de email
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Actualização online

Certifique-se que o telefone está ligado à Internet antes da actualização.

1 No ecrã inicial, toque em Definições.

2 Em Tudo, toque em Actualizador.

3 Toque em Verificar por actualizações. Siga as instruções no ecrã para transferir e 

instalar novas actualizações.

 

Executar actualizações online através de uma rede de dados móveis pode produzir 

taxas de utilização adicionais. Recomenda-se efectuar a actualização através de uma 

rede Wi-Fi.

Actualização local

Transfira o pacote de actualização a partir de http://consumer.huawei.com e guarde a 

pasta dload no pacote de actualização no directório de raiz do armazenamento interno 

do telefone. Se o telefone suportar cartão micro SD, também poderá guardar a pasta para 

o directório de raiz do cartão micro SD.

1 No ecrã inicial, toque em Definições.

2 Em Tudo, toque em Actualizador.

3 Em  > Actualizar local e siga as instruções no ecrã para actualizar o telefone.

Configurar a data e hora

1 No ecrã inicial, toque em Definições.

2 Em Tudo, toque em Data e hora.

3 No ecrã e Data e hora, poderá:

• Toque no interruptor Data e hora automáticas para utilizar a hora da rede ou defini-

la manualmente.

• Toque no interruptor Fuso horário automático para utilizar o fuso horário da rede 

ou defini-lo manualmente.
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• Toque no interruptor Formato de 24 horas para alternar entre os formatos de 24 

horas e 12 horas.

• Toque em Seleccionar formato da data para seleccionar como a data é apresentada.

• Toque em Relógio duplo para apresentar dois relógios em roaming.

 

Definições de hora e data manuais podem não ser suportadas por todas as 

operadoras.

Alterar o idioma do sistema

1 No ecrã inicial, toque em Definições.

2 Em Tudo, toque em Idioma e entrada.

3 Toque em Idioma e região.

4 Seleccione o idioma.

Protecção de privacidade

Evite que outros utilizadores acedam a conteúdos privados. Active a protecção de 

privacidade e defina duas palavras-passe de desbloqueio para o ecrã, uma para si outra 

para visitantes.

Activar a protecção de privacidade

1 No ecrã inicial, toque em Definições.

2 Em Tudo, toque em Segurança.

3 Toque em Protecção de privacidade > Iniciar.

4 Seleccione um tipo de palavra-passe.

5 Siga as instruções no ecrã para inserir a palavra-passe de proprietário e de visitante.

Após activar a protecção de privacidade, inserir a palavra-passe de proprietário permite 

acesso a todo o conteúdo no telefone. Inserir a palavra-passe de visitante permite acesso 

a conteúdo desprotegido.
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Definir informação privada

1 No ecrã inicial, toque em Definições.

2 Em Tudo, toque em Segurança.

3 Toque em Protecção de privacidade.

4 Introduza a palavra-passe de proprietário e depois toque em Seguinte.

5 Em Definição de dados privados, defina contactos privados, álbuns e aplicações.

Desactivar a protecção de privacidade

1 No ecrã inicial, toque em Definições.

2 Em Tudo, toque em Segurança.

3 Toque em Protecção de privacidade.

4 Introduza a palavra-passe de proprietário e depois toque em Seguinte.

5 Desactive Protecção de privacidade.

 

Após desactivar a protecção de privacidade, a palavra-passe de proprietário irá 

funcionar a palavra-passe de desbloqueio de ecrã e a palavra-passe de visitante irá 

ficar inválida.

Acessibilidade

O seu telefone está equipado com funções de acessibilidade para utilizadores com 

deficiência visual. Active ou desactive estas funções quando necessário, tais como 

movimentos de zoom e aumento do tamanho da letra.

1 No ecrã inicial, toque em Definições.

2 Em Tudo, toque em Acessibilidade.

3 Seleccione a função de acessibilidade a eliminar.
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Aviso legal

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma ou 

por qualquer meio sem o consentimento prévio por escrito da Huawei Technologies Co., 

Ltd. e respectivas filiais ("Huawei").

O produto descrito neste manual pode incluir software protegido por direitos de autor da 

Huawei e possíveis licenciadores. Os clientes não podem de forma alguma reproduzir, 

distribuir, modificar, descompilar, desmontar, desencriptar, extrair, inverter a 

engenharia, alugar, atribuir ou sub-licenciar o referido software, excepto se as restrições 

referidas forem proibidas por lei ou se as referidas acções tiverem a aprovação dos 

respectivos titulares de direitos de autor.

Marcas comerciais e autorizações

,  e  são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Huawei 

Technologies Co., Ltd.

Android™ é uma marca comercial da Google Inc.

LTE é uma marca comercial do ETSI.

A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas registadas da Bluetooth SIG, 

Inc. e qualquer utilização dessas marcas por parte da Huawei Technologies Co., Ltd. é 

efectuada sob licença. 

Outras marcas comerciais, nomes de produtos, serviços e empresas mencionados podem 

pertencer aos respectivos proprietários.

Aviso

Algumas funcionalidades do produto e respectivos acessórios descritas no presente 

documento dependem do software instalado e das capacidades e definições da rede 

local, pelo que poderão não estar activadas ou poderão estar limitadas pelos operadores 

da rede local ou fornecedores do serviço de rede.

Como tal, as descrições aqui facultadas podem não corresponder exactamente ao 

produto ou respectivos acessórios que adquirir.
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A Huawei reserva-se o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou 

especificações contidas neste manual sem aviso prévio e sem qualquer garantia de 

responsabilidade.

Declaração sobre software de terceiros

A Huawei não detém a propriedade intelectual do software e das aplicações de terceiros 

fornecidos com este produto. Como tal, a Huawei não fornecerá qualquer tipo de 

garantia para software e aplicações de terceiros. A Huawei também não prestará apoio a 

clientes que utilizem software e as aplicações de terceiros, nem será responsável ou 

responsabilizada pelas funções ou pelo desempenho de software e aplicações de 

terceiros.

Os serviços de software e aplicações de terceiros podem ser interrompidos ou rescindidos 

em qualquer altura e a Huawei não garante a disponibilidade de qualquer conteúdo ou 

serviço. Os fornecedores de serviços terceiros fornecem conteúdos e serviços através de 

ferramentas de rede ou de transmissão fora do controlo da Huawei. Até ao limite máximo 

permitido pela legislação em vigor, declara-se explicitamente que a Huawei não 

indemnizará ou será responsabilizada por serviços fornecidos por fornecedores de 

serviços terceiros nem pela interrupção ou cessação de conteúdos ou serviços de 

terceiros.

A Huawei não será responsável pela legalidade, qualidade ou quaisquer outros aspectos 

de qualquer software instalado neste produto ou por quaisquer trabalhos de terceiros 

carregados ou transferidos, incluindo, mas sem limitação, textos, imagens, vídeos, 

software etc. Os clientes suportarão o risco relativamente a todos e quaisquer efeitos, 

incluindo a incompatibilidade entre o software e este produto, que resultem da 

instalação de software ou do carregamento ou transferência dos trabalhos de terceiros.

Este produtos baseia-se na plataforma de código aberto Android™. A Huawei efectuou 

as alterações necessárias na plataforma. Como tal, este produto pode não suportar todas 

as funções que são suportadas pela plataforma Android padrão ou pode ser incompatível 

com software de terceiros. A Huawei não fornece qualquer garantia e representação em 

ligação com qualquer compatibilidade desse tipo e exclui expressamente qualquer 

responsabilidade relacionada com tais questões.

EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE

TODO O CONTEÚDO DESTE MANUAL É FORNECIDO "TAL COMO ESTÁ". SALVO 

EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, NÃO SÃO FORNECIDAS GARANTIAS DE 

QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS SEM LIMITAÇÃO, AS 
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GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO, 

EM RELAÇÃO À PRECISÃO, FIABILIDADE OU CONTEÚDOS DESTE MANUAL.

ATÉ AO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, EM CIRCUNSTÂNCIA 

ALGUMA SERÁ A HUAWEI RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, 

ACIDENTAIS,INDIRECTOS OU CONSEQUENTES OU PERDA DE LUCROS, NEGÓCIOS, 

RECEITAS, DADOS, POUPANÇAS DE FUNDOS DE COMÉRCIO OU POUPANÇAS 

ANTECIPADAS, INDEPENDENTEMENTE DE AS DITAS PERDAS SEREM PREVISÍVEIS OU NÃO.

A RESPONSABILIDADE MÁXIMA (ESTA LIMITAÇÃO NÃO SE APLICA À RESPONSABILIDADE 

POR FERIMENTOS PESSOAIS ATÉ AO LIMITE EM QUE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR PROÍBA A 

REFERIDA LIMITAÇÃO) DA HUAWEI RESULTANTE DA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO 

DESCRITO NO PRESENTE MANUAL ESTÁ LIMITADA AO MONTANTE PAGO PELOS CLIENTES 

PARA A AQUISIÇÃO DESTE PRODUTO.

Regulamentação de importação e exportação

Os clientes deverão cumprir todas as leis e regulamentos de exportação ou importação 

em vigor e serão responsáveis por obter todas as autorizações e licenças governamentais 

necessárias à exportação, reexportação ou importação do produto mencionado neste 

manual, incluindo o software e dados técnicos contidos no mesmo.

Política de privacidade

Para compreender melhor como nós protegermos as suas informaçãoes pessoais, 

consulte a política de privacidade em http://consumer.huawei.com/privacy-policy.
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Este manual serve apenas de referência. O produto real, incluindo, entre outros, a 
cor, o tamanho e a disposição do ecrã, pode variar. Todas as declarações, 
informações e recomendações contidas neste manual não constituem qualquer 
tipo de garantia, expressa ou implícita.

Visite http://consumer.huawei.com/en/support/hotline para obter o contacto 
telefónico e endereço de e-mail actualizados recentemente no seu país ou 
região.

Model: HUAWEI ALE-L21
            HUAWEI ALE-L02
            HUAWEI ALE-L23
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