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1  Copyright 

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012. Todos os direitos 
reservados. 

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou 
transmitida em nenhuma forma ou por nenhum meio sem 
consentimento prévio por escrito da Huawei Technologies Co., Ltd. 

O produto descrito neste manual pode incluir software de 
propriedade da Huawei Technologies Co., Ltd. e possíveis 
licenciadores. Os clientes não devem, por nenhum modo, reproduzir, 
modificar, descompilar, desmontar, decodificar, extrair, fazer 
engenharia reversa, emprestar, alugar ou conceder licença a terceiros, 
exceto quando tais proibições sejam vetadas pelas leis aplicáveis ou 
tais ações sejam aprovadas pelos respectivos detentores do direitos 
autorais licenciados. 

Marcas Comerciais e Permissões 

, HUAWEI e  são marcas registradas da Huawei 

Technologies Co., Ltd. 

A marca Bluetooth® e logos são marcas registradas de propriedade 
da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela 
Huawei Technologies Co., Ltd. está sob licença. Outros nomes e 
marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos 
proprietários. 

Outras marcas registradas, produtos, serviços e denominações 
corporativas mencionadas são de propriedade de seus detentores. 

Aviso 

Algumas funcionalidades do produto e respectivos acessórios aqui 
descritos dependem do software instalado, capacidades e das 
definições de rede local e podem não estar disponíveis ou podem ser 
limitados pelas operadoras ou provedores de serviços de rede. Logo, 
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as descrições apresentadas aqui podem não corresponder 
exatamente ao produto ou acessórios adquiridos. 

A Huawei Technologies Co., Ltd. reserva o direito de alterar ou 
modificar quaisquer informações ou especificações contidas neste 
manual sem aviso prévio ou dever de informar. 

AUSÊNCIA DE GARANTIA 

OS CONTEÚDOS DESTE MANUAL SÃO FORNECIDOS “COMO SÃO”. 
EXCETO QUANDO EXIGIDO PELAS LEIS APLICÁVEIS, NENHUMA 
GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, TANTO IMPLÍCITA QUANDO 
EXPRESSA, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADA, A GARANTIAS 
IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA 
DETERMINADO USO, É FEITA COM RELAÇÃO À EXATIDÃO, 
CONFIABILIDADE OU CONTEÚDOS DESTE MANUAL. 

DESDE QUE PERMITIDO EM LEI, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. SERÁ RESPONSABILIZADA POR 
QUALQUER TIPO DE PERDA OU DANO INCIDENTAL, CONSEQÜENTE, 
DIRETO OU INDIRETO, NEM POR LUCRO CESSANTE, PERDA DE 
NEGÓCIOS, DE RECEITA, DE DADOS OU ECONOMIAS FUTURAS. 

Regulamentação sobre importação e exportação 

Os consumidores devem atentar a todas as leis e regulamentações 
sobre importação e exportação, além de obter as licenças federais 
necessárias para exportar, reexportar ou importar o produto 
mencionado neste manual, incluindo software e dados técnicos 
anexos. 
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2  Recomendações de segurança 

Antes de usar o telefone, leia as recomendações de segurança e 
informe seus filhos sobre o uso correto e seguro do telefone. Para 
detalhes, consulte "Avisos e precauções". 

 
Evite derrubar ou apertar seu telefone celular. 

 

Não use o telefone celular em ambientes úmidos, como 
banheiros. Evite molhar seu telefone celular. 

 

Não ligue o telefone celular em locais onde seu uso for 
proibido ou quando puder causar interferência ou 
representar riscos. 

 
Não use o telefone celular ao conduzir um veículo. 

 

Siga as regras e regulamentos em hospitais e 
instalações de saúde. Desligue o telefone quando 
estiver próximo a dispositivos médicos. 

 

Desligue o telefone celular quando estiver a bordo de 
uma aeronave. O telefone pode causar interferência no 
controle dos sinais da aeronave. 

 

Desligue o telefone celular quando estiver próximo de 
dispositivos eletrônicos de alta precisão. Telefones 
podem interferir no funcionamento desses aparelhos. 

 

Não tente desmontar o telefone nem seus acessórios. 
Apenas profissionais qualificados podem efetuar 
reparos nos aparelhos. 

 

Não exponha o telefone celular nem seus acessórios a 
ambientes com forte campo eletromagnético. 
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Não deixe mídias magnéticas próximas do telefone 
celular. A radiação do aparelho pode apagar as 
informações contidas na mídia. 

 

Não exponha o telefone celular a locais com alta 
temperatura nem o use em ambientes com gás 
inflamável, como postos de gasolina. 

 

Mantenha o telefone e seus acessórios fora do alcance 
de crianças. Não deixe crianças usarem o telefone sem 
supervisão de um adulto. 

 

Use somente baterias e carregadores originais para 
evitar risco de explosões. 

 

Observe as leis e regulamentos locais quanto ao uso de 
dispositivos sem fio. Ao usar o aparelho, respeite a 
privacidade e os direitos alheios. 

 

Siga as instruções deste manual ao usar cabos USB. Do 
contrário, seu computador ou telefone celular podem 
ser danificados. 
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3  Conhecendo seu Telefone 

 
Todas as imagens deste manual são meramente para sua 
referência. 

Cartão SIM e Bateria 
Antes de usar o telefone, instale o cartão SIM conforme a figura. 
Desligue o telefone antes de remover o cartão SIM ou a bateria. 
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Cartão microSD 
O telefone suporta um cartão microSD de até 32 GB. 

 
 

Carregando a Bateria 
Antes de usar a bateria, leia a seção “Bateria e Carregador” em 
“Avisos e Precauções”. 

 
 

 

 Quando o ícone  é mostrado ou a animação de 
carregamento estiver estática, a bateria foi carregada 
completamente. 

 Se a bateria não foi usada por um longo tempo ou se estiver 
totalmente descarregada, o ícone de carregamento pode 
aparecer após vários minutos depois que você começar a 
carregar a bateria. 
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Seu Telefone 

 
 

1 Fone 

2 Tela 

3 Conector de cabo de dados/carregador 

4 Microfone 

5 Alto-falante 

6 Botão PTT 

7 Teclas de volume 

8 Câmera 

9 Entrada para fone de ouvido 

10 Espaço para cordão 
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Teclas e Funções 

 
 

 
Neste manual, as teclas de navegação de seu telefone são 

indicadas por , , , ; a tecla de seleção à 

esquerda é indicada por  e tecla de seleção à direita é 

indicada por . 

 

Nº Pressione Para... 

1  
Selecionar a opção exibida no canto inferior 
esquerdo da tela. 

2 
 

 Discar um número ou atender uma 
chamada. 

 Visualizar o registro de chamadas no 
modo de espera. 



9 

Nº Pressione Para... 

3  
Desligar e ligar o alto-falante durante uma 
chamada. 

4 
 

 Pressione  e outra tecla numérica 

ou de símbolo para inserir o caractere 
superior na tecla no modo de edição. 

 Ativar ou desativar o modo de Vibração 
em modo de espera (pressione e segure 
a tecla por 3 segundos). Para configurar 
o perfil, selecione Menu > 
Configuração > Telefone > Som > Tipo 
de alerta. 

5 
 

Alternar entre o modo "abc/pt/en/smpt" 
(minúsculas), o modo "Abc/Pt/En/SmPt" 
(primeira letra maiúscula) e modo 
"ABC/PT/EN/SMPT" (maiúscula) em modo 
de edição. 

6  Inserir um espaço no modo de edição. 

7 
 

Acessar a lista de símbolos em modo de 
edição. 

8 
 

 Bloquear o teclado em modo de espera 
(pressionar e segurar a tecla por cerca 
de três segundos). 

 Em qualquer modo de entrada, 
pressionar e segurar a tecla por cerca de 
três segundos e então ativar ou desativar 
a entrada preditiva ou alterar o idioma 
padrão de entrada. 

9 
 

Iniciar uma nova linha em modo de edição. 
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Nº Pressione Para... 

10 
 

 Em modo de edição, apagar o caractere 
à esquerda do cursor. 

 Pressionar e segurar a tecla por cerca de 
três segundos para apagar todos os 
caracteres à esquerda do cursor. 

11  Retornar ao menu anterior. 

12 
 

 Ligar ou desligar o telefone (pressionar e 
segurar a tecla por cerca de três 
segundos). 

 Finalizar ou rejeitar uma chamada. 

 Retornar ao modo de espera. 

13  
Selecionar a opção exibida no canto inferior 
direito da tela. 

14 
 

 Se a tela em espera tiver sido 
configurada como Modo funcional, 

pressionar  ou  para selecionar 
um atalho e então pressionar  para 
acessar a função. 

 Se a tela de espera tiver sido 
configurada como Modo conciso, 
acessar as funções atribuídas para as 
teclas de navegação em modo de 
espera. 

 Ajustar o volume durante uma chamada. 

15  
Confirmar uma seleção ou mostrar um 
menu. 

16 

 

 Fazer uma chamada CD. 

 Durante uma chamada CD ou uma 
chamada em Grupo CD, pressionar e 
segurar a tecla para falar e então liberar. 
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Nº Pressione Para... 

17 

 

Ajustar o volume. 

 

Ícones de Status 
Ícone Indica... 

 Intensidade do sinal. 

 Roaming. 

 Rede 2G disponível. 

 
O telefone está recebendo e enviando dados pela 
rede 2G. 

 Rede 3G disponível. 

 
O telefone está recebendo e enviando dados pela 
rede 3G. 

 Chamada em andamento. 

 Chamadas perdidas. 

 Novas mensagens de texto. 

 Novas mensagens multimídia. 

 Novas mensagens de emergência. 

 Nova mensagem de voz. 

 Memória para mensagens cheia. 
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Ícone Indica... 

 Música está sendo reproduzida em segundo plano. 

 Alarme ativado. 

 Bluetooth ligado. 

 Fone Bluetooth conectado. 

 Procurando Bluetooth. 

 Seu telefone está enviando dados via Bluetooth. 

 Seu telefone está recebendo dados via Bluetooth. 

 
Carregando. 

 
Nível de bateria. 

 
Bateria fraca. 

 Alto-falante ligado. 

 Alto-falante desligado. 

 Fone conectado. 

 Cartão microSD inserido. 

 GPS ligado. 

 
Perfil Toque ativado. 

 
Perfis Toque e vibração ativados. 

 
Perfil Vibração ativado. 
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Ícone Indica... 

 
Perfil Silencioso ativo 

 
Serviço de Conexão Direta (CD) está em roaming. 

 
Serviço CD não está disponível. 

 
Chamada CD em andamento. 

 
Chamada em Grupo CD em andamento. 

 
Tipo de número (CD1). 

 
Tipo de número (CD2). 

 
Chamada CD perdida (vermelho). 

 
Recebendo chamada CD (verde). 

 
Fazendo chamada CD (laranja). 

 
Chamada em Grupo CD perdida (vermelho). 

 
Recebendo chamada em Grupo CD (verde). 

 
Fazendo chamada em Grupo CD (laranja). 

 
Alerta perdido (vermelho). 

 
Recebendo Alerta (verde). 

 
Enviando Alerta (laranja). 
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Ícone Indica... 

 
Convite perdido (vermelho). 

 
Recebendo Convite (no registro de chamada) (verde). 

 
Enviando Convite (laranja). 

 
Recebendo Convite (na tela de chamada CD). 

 
Alerta recebido. 

 Originador em uma chamada em Grupo CD. 

 
Para adicionar um participante a uma chamada em 
andamento. 

 

4  Guia Rápido 

Ligando e Desligando 
Pressione e segure por três segundos a tecla  para ligar o seu 

telefone. Se necessário, insira a senha do telefone, o PIN (personal 
identification number) ou PUK (PIN unblocking key) conforme 
requerido. 

Se a função Programador ligar/desligar estiver ativado, seu telefone 
irá ligar ou desligar no horário pré-definido. Para configurar o 
programador ligar/desligar automático, selecione Menu > 
Configuração > Telefone > Programador ligar/desligar > Hora de ligar 
ou Hora de desligar. 
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Bloqueando o Teclado 
Para bloquear o teclado, pressione e segure por três segundos a tecla 

 em modo de espera. Quando o teclado estiver bloqueado, você 

também pode pressionar  para atender uma chamada ou fazer 
uma chamada de emergência. 

Para desbloquear o teclado, pressione  (Desbloq.), e então 
 (OK). 

Se a função Bloqueio automático do teclado estiver ativada, o 
telefone bloqueará automaticamente o teclado depois de ocioso em 
modo de espera por um período pré-determinado. Para configurar 
essa função, selecione Menu > Configuração > Telefone > Bloqueio 
automático do teclado. 

Bloqueio do Telefone 
O bloqueio do telefone protege-o de uso não autorizado. 

Por padrão, o bloqueio do telefone encontra-se inativo. Para ativar ou 
desativar o bloqueio de telefone, selecione Menu > Configuração > 
Segurança > Bloqueio do telefone. 

Se o bloqueio de telefone estiver ativado, será necessário inserir a 
senha toda vez que o telefone for ligado. 

A senha pré-configurada é 000000. Você pode selecionar Menu > 
Configuração > Segurança > Alterar código de bloqueio do telefone 
para alterar a senha para qualquer seqüência numérica de quatro a 
oito dígitos. 

Lembre-se de sua senha. Caso se esqueça, contate o atendimento ao 
cliente. 

PIN e PUK 
O PIN (Personal Identification Number) protege o seu cartão USIM 
contra uso não autorizado. Se você digitar o PIN incorretamente por 
um número específico de vezes, o PIN será bloqueado e o telefone 
solicitará a inserção do PUK (PIN unblocking key). Caso ocorra, insira 
o PUK para desbloquear o PIN bloqueado. 
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Se você digitar o PUK incorretamente por um número específico de 
vezes, o cartão USIM será invalidado permanentemente e você 
deverá contatar seu provedor de serviço para obter um novo cartão 
SIM/USIM. 

Tanto o PIN quanto o PUK são fornecidos com o cartão USIM. Para 
detalhes, consulte seu provedor de serviço. 

Modo de Economia de Bateria 
Para configurar o modo de economia de energia, selecione Menu > 
Configuração > Telefone > Modo de economia de bateria. 

Se a função Teclado de luz de fundo estiver ativada, a luz de fundo 
do teclado será desligada no período entre 9h e 17h. 

Se a função Desligar a luz de fundo ao pressionar a tecla desligar 

estiver ativada, você pode pressionar  para ligar ou desligar a 
luz de fundo em modo de espera. 

5  Funções de Chamada 

Fazendo uma Chamada 
1. No modo de espera, insira o número do telefone. 

 Para fazer uma chamada internacional, pressione  para 

inserir o sinal de mais (+). Em seguida, insira o código do país ou 
região, o código de área e número do telefone. 

 Para chamar um ramal, insira o número do telefone, insira P ou W 
e então insira o número do ramal. 

2. Pressione  para discar o número. 

3. Pressione  para finalizar a chamada ou cancelar a discagem. 
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 Inserindo um P entre o número do telefone e o do ramal, assim 

que o número atender, o telefone disca o ramal 
automaticamente. 

 Inserindo um W entre o número do telefone e o do ramal, 
assim que o número atender, o telefone pergunta se deseja 
discar o número do ramal. 

 Também é possível fazer uma chamada a partir do registro de 
chamadas e dos contatos. 

Atendendo uma chamada 
Quando uma chamada for recebida, pressione  para atendê-la 

ou  para rejeitá-la. 

Se a função de atendimento com Qualquer tecla estiver ativada, 

pressione qualquer tecla para atender uma chamada, exceto , 

,  ou . Para ativar a função de atendimento com 

qualquer tecla, selecione Menu > Configuração > Chamada > Modo 
de resposta > Qualquer tecla. 

Se a função Resposta automatica com fone de ouvido estiver ativada 
e um fone de ouvido estiver conectado ao telefone, o telefone 
atenderá automaticamente as chamadas durante um período pré-
determinado de tempo. Para ativar a função de atendimento 
automático com fone de ouvido, selecione Menu > Configuração > 
Chamada > Resposta automatica com fone de ouvido. 
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6  Entrada de Texto 

Seu telefone conta com diversos modos de entrada de texto. No 
modo edição, o modo atual de entrada de texto é exibido na tela. 

Pressione  para alternar entre os modos de entrada de texto. 

 

 Pressione  uma vez para apagar um caractere à esquerda 

do cursor ou pressione e segure  para apagar todos os 
caracteres à esquerda do cursor. 

 Pressione  para alternar entre o modo "abc/pt/en/smpt" 

(minúsculas), o modo "Abc/Pt/En/SmPt" (primeira letra 
maiúscula) e o modo "ABC/PT/EN/SMPT" (maiúsculas) em modo 
de edição. 

 Na tela de edição de mensagem, selecione Opções > 
Configurações de entrada de texto para determinar as 
configurações de entrada de texto, como o idioma padrão de 
entrada, se a primeira letra deve ser maiúscula e entrada 
preditiva. 

Inserindo uma Palavra 
No modo de entrada de vários toques, pressione a tela com a letra 
desejada para inseri-la. 

Em modo de entrada preditiva: 

1. Pressione diversas letras da palavra desejada. O telefone mostrará 
sugestões de palavras que contém tais letras. 

2. Pressione  e  para escolher a palavra desejada. 

3. Pressione  para inserir a palavra ou pressione  para 

inserir a palavra seguida por um espaço. 
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Inserindo um Número ou um Símbolo 
 Em qualquer modo de entrada, pressione  para inserir um 

espaço, pressione  para começar uma nova linha. 

 Em qualquer modo de entrada, pressione  para mostrar a 

lista de símbolos. Pressione as teclas de navegação para escolher o 
símbolo desejado. Então pressione  para inseri-lo. 

 No modo de entrada "123", pressione a tecla numérica ou de 
símbolo para inserir o número ou o símbolo desejado. 

 Em qualquer modo de entrada, exceto "123", pressione e segure a 
tecla numérica ou de símbolo por cerca de três segundos para 
inserir o número ou o símbolo desejado. 

 Em qualquer modo de entrada, exceto "123", pressione  e 

então pressione a tecla com o número ou símbolo que deseja 

inserir. Você pode pressionar  duas vezes para bloquear o 

modo FN e pressionar  três vezes para desativar o modo FN. 

7  Mensagens 

Criando e Enviando uma Mensagem 
1. Selecione Menu > Mensagens > Criar mensagem. 

2. Adicione destinatários. Você pode inserir números de telefone 
diretamente ou pressionar  e então selecionar os destinatários 
a partir dos contatos. 

3. Edite a mensagem. Você também pode pressionar  e então 
adicionar anexos, como imagens ou música à mensagem. A 
mensagem será alterada para mensagem multimídia. 

4. Selecione Opções > Enviar para enviar a mensagem. 



20 

Correio de Voz 
O correio de voz é um serviço que depende da rede. Para usar este 
serviço, contate sua operadora de rede. 

Antes de usar o correio de voz, selecione Menu > Mensagens > Caixa 
postal para configurar o número de correio de voz. 

8  Email 

Criando uma Conta de Email 
Antes de enviar ou receber emails, é preciso criar e ativar uma conta 
de email. 

1. Selecione Menu > Email > Configurações > Gerenciamento de 
conta > Criar conta para criar uma nova conta.  
Se não houver nenhuma conta de email, selecione Menu > Email. 
O telefone solicitará a criação de uma conta. 

2. Selecione o servidor de email. 

3. Configure as opções necessárias. Depois de configurar um item, 

aperte  (Próximo) para seguir ao próximo item. 

4. Aperte  (Concluído) para salvar a conta de email. 

Escrevendo e Enviando Emails 
1. Selecione Menu > Email. 

2. Selecione a conta de email. 

3. Aperte  (Criar) para escrever uma mensagem de email. 

4. Adicione os destinatários É possível digitar o endereço de email 
dos destinatários, ou então apertar  e depois selecioná-los dos 
contatos. Também é possível selecionar Opções > Adicionar 
cc/cco para adicionar os destinatários desejados. 

5. Escreva o assunto do email. 
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6. Edite o conteúdo da mensagem. Depois de digitar a mensagem, 
pode-se opcionalmente selecionar Opções > Adicionar anexo para 
incluir imagens, arquivos de áudio e vídeo, ou outros documentos. 

7. Selecione Opções > Enviar para enviar a mensagem de email. 

Recebendo Emails 
1. Selecione Menu > Email > Receber novos emails. 

Somente o cabeçalho das mensagens (nome do remetente, 
assunto e horário de envio) será recebido por padrão. 

2. Selecione Opções > Baixar para baixar a mensagem de email 
completa. 

 
Para alterar o modo de download, selecione a conta de email e 
então Configurações de conta > Configurações para baixar. 

9  Contatos 

Adicionando um Contato 
1. Selecione Menu > Contatos > Criar novo > Criar contato. 

2. Edite as informações do contato. 

3. Pressione  (Salvar) para salvar o contato. 

Procurando um Contato 
Selecione Menu > Contatos e então insira o nome do contato ou as 
primeiras letras do nome do contato. 
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10  Conexão Direta (CD) e Grupo CD 

Com CD, você pode falar instantaneamente com outro usuário CD ou 
grupo de usuários ao apertar um botão. 

 
Você pode selecionar Menu > Configuração > Chamada > 
Configurações CD para configurar o botão PTT e funções 
relacionadas. 

Fazendo uma Chamada CD 
Você pode fazer uma chamada CD usando um dos seguintes 
métodos: 

Discando um Número CD 
Um número CD tem três partes. Quando você inserir um número CD, 
você deve separar as três partes com um asterisco. Um número CD 
contém um máximo de 15 caracteres (incluindo os asteriscos) e o 
número de dígitos em cada parte de um número CD pode variar; por 
exemplo, 0000000*000*000 e 9999999*999*999. Você deve ter as 
três partes quando chamar usuários iDEN ou 3G. 

1. Em modo de espera, digite um número CD diretamente ao usar o 
teclado numérico. 

2. Aperte e segure  no lado esquerdo de seu telefone. Fale 

depois que ouvir o aviso sonoro. 

3. Ao terminar de falar, solte  para ouvir. A chamada será 

encerrada automaticamente se nenhuma das partes não falar por 
vários segundos. 
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Quando nenhuma das partes estiver falando durante uma 
chamada ativa, o telefone mostra Abrir e qualquer parte pode 

apertar e segurar  para falar quando o telefone mostrar Falar, 

quando estiver falando, não solte  até terminar de falar. 

Quando a outra parte estiver falando, o telefone mostrará Ouvir. 
Você pode ouvir a outra parte falando nesse momento. 

Notificação de última chamada 
Assim que a chamada CD ou chamada em Grupo CD for completada, 
quando você terminar de forma passiva, a tela de última chamada 
aparecerá. Mostra o nome do contato ou o número da última 
chamada e a data e o horário da chamada. A tela pode ser liberada 
ao pressionar a tecla de seleção indicada ou desaparecerá depois de 

certo período de tempo. Apertar  a partir da tela da última 

chamada tentará reiniciar a última chamada indicada. 

Fazendo uma Chamada CD a partir dos Contatos 
Selecione Menu > Contatos. Selecione um contato com número CD e 

aperte  para iniciar uma chamada CD. 

Fazendo uma Chamada CD a partir do Registro de 
Chamadas 

Selecione Menu > Registro de chamadas ou pressione  em 
modo de espera e então selecione Cham. CD para selecionar o 

número desejado no registro de Cham. CD. Então aperte  para 

iniciar uma chamada CD. 
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Como alternativa, se você selecionou Menu > Configuração > 
Chamada > Configurações CD > Configuração do botão PTT > 

Registro de chamadas, aperte  para selecionar o número 

requerido a partir do Registro de chamadas e então aperte e segure 

 para iniciar a chamada CD. 

Alerta 
Alertas permitem que você notifique alguém que deseja comunicar-se 
usando CD. Quando a outra parte receber o Alerta, o telefone da 
outra parte receberá um tom de Alerta e mostrará seu nome ou 
número de CD na tela. 

Para enviar um Alerta: 

Selecione Menu > Contatos ou Menu > Registro de chamadas > 
Cham. CD. Então selecione um contato ou um número CD. 

Pressione  para selecionar Alerta. Aperte  conforme 

requerido para enviar um Alerta. 

Grupo CD 
Criando um Grupo CD 
Você pode criar um Grupo CD usando um dos seguintes métodos: 

 Quando selecionar Menu > Configuração > Chamada > 
Configurações CD > Configuração do botão PTT > Registro de 

chamadas ou Contatos, aperte  em modo de espera e então 

selecione contatos a partir de Registro de chamadas ou do 
Contatos ou digite diversos números CD na tela Insira nº para criar 
um número CD. 
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 Selecione Menu > Contatos. Selecione Criar novo > Criar Grupo 

de chamadas CD ou pressione  para selecionar Opções > 
Criar Grupo de chamadas CD para criar um Grupo CD. 

 Em modo de espera, pressione  ou selecione Menu > 
Registro de chamadas para acessar o registro de chamada. 

Pressione  para selecionar Opções > Criar Grupo de 
chamadas CD para criar um Grupo CD. 

Se desejar apagar um participante do Grupo CD, selecione Contatos > 
Abrir, destaque um participante e selecione Opções > Rejeitar. Então 
selecione Sim para configurar sua operação. 

Fazendo uma Chamada em Grupo CD 
Uma chamada em Grupo CD inclui diversos usuários CD ao mesmo 
tempo. Operações durante uma chamada em Grupo CD são similares 
àquelas durante uma chamada CD. 

 
Chamadas CD em Grupo com usuários iDEN não são possíveis. 

1. Selecione um grupo a partir de Contatos ou Registro de chamadas 
ou selecione diversos contatos a partir da lista de contatos para 
criar um Grupo CD temporário. Você também pode inserir 
números CD para criar um Grupo CD. 

2. Aperte  para iniciar uma chamada em Grupo CD diretamente 

ou pressione  para selecionar Convidar e aperte  para 

enviar um Convite para todos os participantes do grupo. Quando 
os participantes do grupo receberem o Convite, poderão 
selecionar Entrar para juntar-se a chamada ou selecione Ignorar 
para rejeitar o Convite. 
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 Um Grupo CD pode conter um máximo de 60 participantes. 

Uma chamada em Grupo CD pode conter um máximo de 25 
participantes. 

 Durante uma chamada em Grupo CD, você pode visualizar o 
status do participante do grupo, acesse Contatos e Mensagens, 
adicione um participante à chamada ou escreva um lembrete. 

Adicionando Participantes a uma Chamada CD 
Durante uma chamada CD, faça o seguinte para adicionar 
participantes à chamada. Selecione Opções > Adicionar membro para 
selecionar participantes a partir dos Contatos ou Registro de 
chamadas ou digite diretamente os números CD na tela Insira n°. 
Então pressione  para selecionar Concluído. Um Convite será 

enviado aos participantes desejados. 

Entrando em uma Chamada CD após o término da 
Chamada em Grupo CD ter sido iniciada 
Caso você não tenha respondido ao Convite para participar da 
chamada CD e o Convite já expirou, é possível acessar o Registro de 
chamadas, selecionar o registro de chamadas CD em grupo, e 
selecionar Entrar para participar da chamada em Grupo CD. 

Entrando em uma Chamada CD após o término da 
Chamada em Grupo CD 
Se uma chamada em Grupo CD terminou quando você receber o 
Convite, depois que selecionar Entrar ao pressionar , o telefone 

mostrará "A chamada não está em andamento. Reiniciar a 
chamada?". 

 Se você selecionou Sim, o telefone mostrará "Aperte o botão PTT 

para iniciar a chamada". Então você pode apertar e segurar  

para fazer uma chamada em Grupo CD para o Grupo. 

 Se você selecionou Não, nenhuma operação será executada. 
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Enviando uma Solicitação de Interrupção 
Durante uma chamada CD ou uma chamada em Grupo CD, quando 
outra parte estiver falando, você pode selecionar Opções > 
Interromper para fazer uma solicitação para falar. Então o telefone da 
parte mostra "xxxx quer interromper" Depois que a outra parte liberar 

, você pode apertar e segurar  para falar. 

Convertendo uma Chamada CD para uma 
Chamada de Voz 
O telefone suporta alterar entre chamada CD e chamada de voz. 

Durante uma chamada CD, se você salvou um número de chamada 
de voz da outra parte no telefone, para converter uma chamada CD 

em chamada de voz, pressione  e então selecione Sim quando o 
telefone mostrar "Alternar para chamada de voz?" 

Chamadas simultâneas 

 
A função Esperar depende da rede. Para assinar o serviço, contate 
sua operadora de rede. 

Recebendo uma Chamada de Voz durante uma Chamada 
CD 
Quando você receber uma chamada de voz durante uma chamada 
CD, o telefone mostrará a tela de chamada de voz. Neste momento, 
pressione  para selecionar Rejeitar; pressione  para 

selecionar Atender; pressione  para selecionar Opções e então 
Atender ou Rejeitar. 

Recebendo uma Chamada CD durante uma Chamada de 
Voz 
Quando você receber uma chamada CD durante uma chamada de 
voz, o telefone mostrará “Chamada CD perdida de: xxxxxxxx." Neste 
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momento, pressione  para selecionar Ignorar e continue com a 

chamada de voz; pressione  para selecionar Esperar e o 

telefone mostrará "Aperte o botão PTT para chamar xxxxxxxx." Em 
seguida, você pode fazer o seguinte: 

 Pressione  para selecionar Cancelar. Então pressione  
para retornar à tela de chamada de voz. 

 Pressione  para selecionar Alerta. Um Alerta será enviado à 

outra parte. 

 Aperte e segure  para fazer uma chamada CD. 

Recebendo uma Chamada em Grupo CD durante uma 
Chamada de Voz 
Quando você receber uma chamada em Grupo CD durante uma 
chamada de voz, o telefone mostrará “Chamada em Grupo CD 
perdida de: xxxxxxxx." Neste momento, pressione  para 

selecionar Ignorar e continue com a chamada de voz; pressione 
 para selecionar Esperar e o telefone mostrará "Aperte o botão 

PTT para chamar xxxxxxxx." Em seguida, você pode fazer o seguinte: 

 Pressione  para selecionar Cancelar. Então pressione  

para retornar à tela de chamada de voz. 

 Pressione  para Convidar. Um Convite será enviado aos 

participantes do grupo. 

 Aperte e segure  para fazer uma chamada CD ao iniciador da 

chamada em grupo. 

Recebendo um Alerta durante uma Chamada de Voz 
Quando você receber um Alerta durante uma chamada de voz, o 
telefone mostrará “Recebendo Alerta de: xxxxxxxx." Neste momento, 
pressione  para selecionar Ignorar e continue com a chamada 

de voz; pressione  para selecionar Esperar e o telefone 
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mostrará "Aperte o botão PTT para chamar xxxxxxxx." Em seguida, 
você pode fazer o seguinte: 

 Pressione  para selecionar Cancelar. Então pressione  
para retornar à tela de chamada de voz. 

 Pressione  para selecionar Alerta. Um Alerta será enviado. 

 Aperte e segure  para fazer uma chamada CD ao iniciador do 

Alerta. 

Recebendo um Convite durante uma Chamada de Voz 
Quando você receber um Convite de Grupo CD durante uma 
chamada de voz, o telefone mostrará “Recebendo Convite”. Neste 
momento, pressione  para selecionar Ignorar e continue com a 

chamada de voz; pressione  para selecionar Esperar e o 

telefone mostrará "Entrar na chamada em Grupo CD?". Em seguida, 
você pode fazer o seguinte: 

 Pressione  para selecionar Não. Então pressione  para 
retornar à tela de chamada de voz. 

 Pressione  para selecionar Sim. Então você pode entrar em 

uma chamada em Grupo CD. 

Outras Operações 
Um toque para CD 
 Contatos: Permite que você acesse rapidamente os contatos de 

Conexão Direta quando  for apertado a partir de ocioso. 

 Registro de chamada: Acessa o registro de chamada para iniciar 
uma chamada CD ou chamada em Grupo CD. 

 Última chamada: Inicie uma chamada CD ou uma chamada em 
Grupo CD com o chamador CD mais recente no registro de 
chamada. 
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Saindo de chamada em Grupo CD iniciada por mim 
Selecione uma das seguintes configurações para permitir que a 
chamada continue quando sair da chamada em Grupo CD iniciada 
por você. 

 Permite que a chamada continue. 

 Finaliza a chamada de todos. 

Adicionar um participante em uma chamada em 
andamento 
Selecione um dos seguintes para permitir que um participante 
adicione um contato para a Conexão Direta ou Chamada em Grupo 
CD iniciada por você. 

 Permitir um Participante de adicionar um contato. 

 Proibir um Participante de adicionar um contato. 

Salvar um número desconhecido 
Quando você finalizar uma chamada CD de forma ativa, selecione se 
deseja que seu telefone avise-o para salvar números de Conexão 
Direta em sua lista de contato se já não os tiver armazenado. 

Meu Número CD 
Mostra seu número de Conexão Direta. 

Lista de CD Bloqueado 
Visualize e modifique a lista de usuários que proibiu de fazer 
chamadas de Conexão Direta para você. 

Tempo excedido de Alerta 
Configure o período de tempo que deseja que o tom de Alerta se 
repita. 

Tempo excedido de Convite 
Configure o período de tempo que deseja que o tom de Convite se 
repita. 

Luz de fundo do botão PTT 
Selecione se deseja ligar a luz do botão PTT para eventos CD 
recebidos. 
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11  Multimídia 

Câmera 
Tirando uma Foto 
Selecione Menu > Câmera e pressione  para tirar uma foto. 

Na tela de Câmera, pressione  para fazer configurações 

relevantes. 

Para ver as fotos, pressione  e selecione Ir para álbum. 

Para configurar o armazenamento padrão, pressione  e 
selecione Configuração > Local de armazenamento. 

Gravando um Vídeo 
Selecione Menu > Câmera, pressione  e selecione Modo de 
captura > Vídeo câmera e pressione  para gravar um vídeo. 

Durante a gravação de vídeo, pressione  para pausar ou 

continuar, pressione  para interromper e salvar o vídeo. 

Na tela de Vídeo câmera, pressione  para fazer configurações 

relevantes. 

Reprodutor de Música 
Criando uma Lista de Reprodução 
1. Selecione Menu > Multimídia > Reprod. de música > Opções > 

Biblioteca de mídia > Lista de reprodução. 

2. Selecione Opções > Criar para criar uma lista de reprodução. Se 
não houver lista de reprodução, pressione  (Criar) para criar 

uma lista. 

3. Adicione ou edite o nome da lista de reprodução. 

4. Selecione a lista de reprodução, pressione  para abri-la. 



32 

5. Pressione  (Adicionar) para adicionar arquivos de áudio à 

lista de reprodução. 

Reproduzindo Música 
Selecione Menu > Multimídia > Reprod. de música para iniciar o 
reprodutor de música. 

Selecione um arquivo de música e pressione  para executá-lo. 

Enquanto a música é reproduzida: 

 Pressione  para pausar ou continuar. 

 Pressione  para ir para a próxima música ou pressione  
para avançar rapidamente pela música em execução. 

 Pressione  para ir para a música anterior ou pressione e 

segure  para retroceder pela música em execução. 

 Pressione  para mostrar a lista de reprodução atual. 

 Pressione  para mostrar a biblioteca de mídia. 

 Pressione  para ajustar o volume. 

 Pressione  (Minimizar) ou  para sair da tela do 

reprodutor de música e execute a música em segundo plano. 

 Selecione Opções > Sair ou pressione  para sair do 
reprodutor de música. 

Reprodutor de Vídeo 
Selecione Menu > Multimídia > Reprodutor de vídeo para iniciar o 
reprodutor de vídeo. 

Pressione  (Opções) e selecione Todos os vídeos ou Lista de 
reprodução para selecionar um arquivo de vídeo e pressione  para 
executá-lo. 

Enquanto o vídeo é reproduzido: 

 Pressione  para pausar ou continuar. 
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 Pressione  para ir para o próximo vídeo ou pressione  

para avançar rapidamente pelo vídeo em execução. 

 Pressione  para ir para o vídeo anterior ou pressione e segure 

 para retroceder elo vídeo em execução. 

 Pressione  para alternar para o modo de tela cheia. Então 

pressione  novamente ou pressione  para sair do 
modo de tela cheia. 

 Pressione  para mostrar todos os vídeos. 

 Pressione  para ajustar o volume. 

 Pressione ,  ou  para sair do reprodutor de vídeo. 

Gravador 
Selecione Menu > Multimídia > Gravador e pressione  para gravar 
um clipe de áudio. 

Durante a gravação do clipe de áudio, pressione  para pausar ou 
continuar, pressione  para parar de gravar e salvar o clipe de 

áudio, pressione  para cancelar a gravação. 

Depois de interromper a gravação, pressione  para executar o 
clipe de áudio. 

 
Enquanto grava um clipe de áudio, mantenha o microfone do 
telefone próximo à fonte de áudio para um melhor efeito de 
gravação. 
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Rádio FM 

 
 Antes de ouvir ao rádio, conecte um fone compatível em seu 

telefone. 
 O cabo do fone também funciona como antena do rádio 

enquanto o rádio estiver ligado. Para assegurar uma boa 
recepção de rádio, não desconecte o fone do telefone ou 
dobre de forma severa o cabo do fone. 

Ligando o Rádio 
Selecione Menu > Multimídia > Rádio FM. O rádio abrirá na última 
estação ouvida. 

Quando você ouvir o rádio pela primeira vez, pressione  

(Opções) para as seguintes opções: 

 Sintonização automática: Procure canais automaticamente e salve 
na lista de canais. 

 Sintonização manual: Procure canais manualmente e os salva na 
lista de canais. 

 Ajuste preciso: Ajusta manualmente a freqüência que aumenta a 
cada 0,1 MHz. 

 Definir frequência: Insira a freqüência e pressione  para 
executar o programa. 

Ouvindo ao Rádio 
Quando estiver ouvindo rádio: 

 Pressione  para ativar ou desativar o alto-falante. 

 Pressione  ou  para ajustar a freqüência com precisão de 
0,1 MHz. 

 Pressione  e  para mudar de canal. 

 Pressione  para ajustar o volume. 
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 Pressione  (Minimizar) ou  para sair da tela do rádio e 

execute o programa de rádio em segundo plano. 

 Selecione Opções > Sair ou pressione  para desligar o rádio 
FM. 

12  Navegador 

Configurando o Perfil de Conexão 
Antes de acessar a internet por meio de seu telefone, configure 
primeiro uma conta. Em geral, uma conta já foi pré-configurada em 
seu telefone. Se desejar usar outra conta, entre em contato com seu 
provedor de serviço para obter informações da conta e crie uma 
conta. 

Acessando uma Página na Web 
Para acessar uma página na web, abra o navegador e então faça o 
seguinte: 

 Selecione Opções > Abrir nova página e digite um endereço de 
site da web. 

 Selecione Opções > Abrir página inicial para abrir a página inicial. 

 Selecione Opções > Favoritos e selecione um a partir da lista. 

 Selecione Opções > Histórico e selecione um a partir da lista. 

 Selecione Opções > Avançado > Páginas salvas para ver as páginas 
da web que salvou. 

13  USB 

Conecte seu telefone a um computador com o cabo USB, clique duas 
vezes em Meu Computador, encontre um disco chamado HUAWEI 
ASSISTANT e clique duas vezes nesse disco. A seguinte caixa de 
diálogo aparecerá em seu computador. 
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Selecione a função desejada na caixa de diálogo: 

 Iniciar ligação por marcação telefônica: Use o telefone como 
modem USB. 

 Iniciar PC Suite: Use o telefone por meio do PC Suite no 
computador. 

 Transferir arquivo: Use o telefone como um dispositivo de 
armazenamento em massa. 

 
 Se o computador não reconhecer seu telefone, reinicie o 

computador e tente novamente. 
 Se a caixa de diálogo não aparecer, abre Meu Computador e 

encontre o driver do telefone (aparece como um driver de CD). 
 Para o Windows 7, é necessário selecionar Meu Computador > 

HUAWEI ASSISTANT e então clicar duas vezes no arquivo 
Setup.exe para mostrar o diálogo. 

Instalando o PC Suite 
O PC Suite ajuda a executar a maioria das operações do telefone em 
um computador. É fornecido junto com seu telefone. 

O programa de instalação do PC Suite funciona automaticamente 
quando você usa a função do PC Suite pela primeira vez. Siga o 
assistente para completar a instalação e reinicie seu computador para 
que a instalação tenha efeito. 

 
Para informações de como usar o PC Suite, consulte a ajuda do 
mesmo. 
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Acesso à Internet baseado em USB 
Seu telefone pode ser usado como modem depois de conectado a 
um computador com um cabo USB. O computador pode acessar à 
Internet por meio do telefone. 

O driver do modem USB e o programa de gerenciamento roda 
automaticamente quando você usa a função de modem USB pela 
primeira vez. Siga o assistente para completar a instalação. 

Depois da instalação, inicie o programa de gerenciamento, configure 
uma conexão e então acesse à Internet. 

 
 Apenas as versões do Windows 2000, Windows XP, versões de 

32 bits e de 64 bits do Windows Vista e do Windows 7 
suportam a função. 

 Para detalhes, consulte seu provedor de serviço. 

Disco USB 
Seu telefone pode ser usado como dispositivo de armazenamento 
USB em massa. Você pode salvar arquivos no cartão microSD. 

Quando usar a função de disco USB, as demais funções USB ficam 
indisponíveis. 

14  Bluetooth 

Seu telefone suporta Bluetooth. Você pode sincronizar arquivos entre 
seu telefone e um computador, transferir dados entre seu telefone e 
outros dispositivos Bluetooth e falar no telefone usando um fone de 
ouvido Bluetooth. 

Selecione Menu > Configuração > Conectividade > Bluetooth e então 
ligue ou desligue o Bluetooth. 

Usando um Fone de Ouvido Bluetooth 
Um fone de ouvido Bluetooth não está incluído na embalagem do 
produto e deve ser adquirido separadamente. 
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1. Selecione Procurar dispositivos para procurar dispositivos 
Bluetooth. 

2. Selecione seu fone de ouvido Bluetooth a partir da lista. 

3. Pressione  (Selecionar). 

4. Digite a senha do fone de ouvido Bluetooth para pareá-lo com 
seu telefone. Depois que o telefone estiver conectado com o fone 

de ouvido, o ícone do fone de ouvido  é mostrado na tela 
em espera, indicando que você pode utilizar o fone de ouvido. 

Transferência de Dados 
Selecione Procurar dispositivos para procurar dispositivos Bluetooth 
disponíveis e então conecte seu telefone ao dispositivo desejado. 
Agora você pode transferir dados entre seu telefone e outro 
dispositivo Bluetooth. 

Quando parear seu telefone com o dispositivo pela primeira vez, é 
necessário inserir uma senha. 

15  Solução de Problemas 

Se você teve problemas durante o uso de seu telefone, tente resolvê-
los de acordo com a tabela a seguir: Se o problema persistir, entre em 
contato com seu prestador de serviços ou fornecedor. 

Problema Assegure-se que 

A bateria não pode 
ser carregada. 

O carregador está conectado 
corretamente ao seu telefone e à 
tomada. 

O aparelho não liga. 

 O nível de bateria é suficiente. 

 A bateria foi instalada 
corretamente. 

 Pressionar e segurar  por 
cerca de três segundos. 
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Problema Assegure-se que 

Não é possível fazer 
chamadas, exceto de 
emergência. 

 Você está na área de serviço de 
rede. 

 A função de restrição de chamada 
não está habilitada. 

Má qualidade de 
chamada. 

 A intensidade de sinal é forte o 
suficiente. 

 Se você estiver dentro de algum 
edifício, aproxime-se de uma janela 
para uma recepção melhor. 

A intensidade do sinal 
não é forte o 
suficiente ou o 
telefone está 
geralmente offline. 

Vá para um local com forte 
intensidade de sinal. 

O telefone não 
consegue encontrar 
outros dispositivos 
Bluetooth ou falha em 
enviar ou receber 
dados via Bluetooth. 

 A função de Bluetooth de ambos 
dispositivos está ligada. 

 A distância entre os dois 
dispositivos Bluetooth é menor do 
que 10 metros. 

 Não existe obstáculos entre os dois 
dispositivos. 

 O outro dispositivo Bluetooth está 
configurado como visível. 

 

16  Avisos e precauções 

Esta seção contém informações importantes relativas às instruções de 
operação do seu dispositivo. Ela também contém informações sobre 
como usar seu dispositivo com segurança. Leia estas instruções 
cuidadosamente antes de usá-lo. 
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Dispositivo eletrônico 
Desligue seu dispositivo se seu uso é proibido. Não use o dispositivo 
quando o seu uso provocar riscos ou interferências com dispositivos 
eletrônicos. 

Equipamentos Médicos 
 Siga as regras e os regulamentos estabelecidos por hospitais e 

instalações de saúde. Não use o seu dispositivo se seu uso for 
proibido. 

 Os fabricantes de marca-passos recomendam que uma distância 
mínima de 15 cm seja mantida entre um dispositivo e o marca-
passo, para evitar potencial interferência no marca-passo. Se você 
está usando um marca-passo, use o dispositivo do lado oposto do 
mesmo, e não o transporte no bolso frontal. 

Atmosferas Potencialmente Explosivas 
Não use o seu dispositivo em uma área com atmosfera 
potencialmente explosiva, e siga todos os avisos e instruções. Áreas 
que podem ter atmosferas potencialmente explosivas incluem 
aquelas onde você é normalmente instruído a desligar o motor do 
seu veículo. Provocar fagulhas nestas áreas pode causar explosões ou 
um incêndio, resultando em ferimentos ou até mesmo em mortes. 
Não use o seu dispositivo em pontos de reabastecimento, como 
postos de gasolina. Respeite todas as restrições de uso de 
equipamentos de rádio nos depósitos, na armazenagem e áreas de 
distribuição de combustível, e em indústrias químicas. Além disso, 
obedeça às restrições em áreas onde operações com explosivos 
estejam em andamento. Antes de usar o dispositivo, preste atenção 
nas áreas que têm atmosfera potencialmente explosiva e que 
frequentemente, mas nem sempre, estão claramente indicadas. Estes 
locais incluem áreas abaixo do convés em barcos, instalações de 
transferência ou armazenagem de produtos químicos e áreas onde o 
ar contenha produtos químicos ou partículas como grãos, poeira ou 
pós metálicos. Consulte os fabricantes de veículos que usem gás 
liquefeito de petróleo (como propano ou butano) para saber se este 
dispositivo pode ser usado com segurança em sua proximidade. 
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Segurança de Tráfego 
Observe as leis e regulamentos locais ao usar este dispositivo. Da 
mesma forma, ao usar o dispositivo durante a condução de um 
veículo, siga as seguintes diretrizes: 

 Concentre-se na condução. A sua primeira responsabilidade é 
conduzir com segurança. 

 Não utilize o dispositivo para conversação durante a condução. 
Utilize acessórios viva-voz. 

 Quando desejar efetuar ou atender uma chamada, estacione o 
veículo no acostamento da estrada antes de utilizar o dispositivo. 

 Os sinais de radiofrequência podem afetar os sistemas eletrônicos 
de veículos motorizados. Para obter mais informações, consulte o 
fabricante do veículo. 

 Num veículo motorizado, não coloque o dispositivo sobre o air 
bag ou na área de ativação do mesmo. De outra forma, o 
dispositivo pode feri-lo devido à força exercida no momento da 
ativação do air bag. 

 Não utilize o dispositivo durante um vôo. Desligue o telefone 
antes de embarcar em uma aeronave. Usar dispositivos sem fio 
em uma aeronave pode causar perigo à operação da mesma e 
atrapalhar a rede de telefone sem fio. Também pode ser 
considerado ilegal. 

Ambiente de Operação 
 Não utilize ou carregue o dispositivo em locais com pó, úmidos ou 

sujos, ou com campos magnéticos. Do contrário, isso pode causar 
mau funcionamento do circuito. 

 O dispositivo está em conformidade com as especificações 
relativas à radiofrequência quando é utilizado próximo do ouvido 
ou a uma distância de 1,5 cm do corpo. Certifique-se de que os 
acessórios do dispositivo, tais como uma caixa ou estojo não 
contêm componentes de metal. Mantenha o dispositivo a uma 
distância de 1,5 cm do corpo para cumprir o requisito 
mencionado anteriormente. 

 Em dias chuvosos e com trovões, não use seu dispositivo 
enquanto estiver sendo recarregado, para evitar perigos causados 
pelos raios. 
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 Não toque na antena durante uma chamada. Tocar a antena afeta 
a qualidade da chamada e resulta num aumento do consumo de 
energia. Como resultado, os tempos de conversação e de modo 
de espera diminuem. 

 Durante a utilização do dispositivo, observe as leis e 
regulamentações locais e respeite a privacidade e direitos legais de 
terceiros. 

 Mantenha a temperatura ambiente entre 0°C e 40°C enquanto o 
dispositivo estiver sendo carregado. Mantenha a temperatura 
ambiente entre 0°C e 40°C para usar o dispositivo com a bateria. 

Prevenção de Lesão Auditiva 
O uso de fones de ouvidos em volume alto pode lesionar sua audição. 
Para reduzir os riscos de lesão à audição, diminua o volume do fone 
para um nível seguro e confortável. 

Segurança das Crianças 
Tome todas as precauções com relação à segurança das crianças. 
Deixar as crianças brincar com seu dispositivo ou acessórios, que 
podem incluir peças removíveis, pode ser perigoso, já que 
apresentam risco de sufocamento. Certifique-se que as crianças 
pequenas sejam mantidas longe do dispositivo e seus acessórios. 

Acessórios 
Use somente os acessórios entregues pelo fabricante. Usar acessórios 
de outros fabricantes ou fornecedores com este modelo pode 
invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicada ao dispositivo, 
pode resultar no seu não funcionamento e pode ser perigoso. 

Bateria e Carregador 
 Desligue o carregador da tomada e o dispositivo quando não 

estiver em uso. 

 A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes 
antes de desgastar-se. Quando o tempo no modo de espera e o 
tempo de conversação forem menores do que o tempo normal, 
substitua a bateria. 

 Use a alimentação AC definida nas especificações do carregador. 
Tensão de energia incorreta pode causar incêndios ou mau 
funcionamento. 
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 Não conecte os dois pólos da bateria com materiais condutores, 
como metais, chaves e jóias. Do contrário, a bateria pode sofrer 
curto-circuito e pode causar danos e queimaduras em seu corpo. 

 Não desmonte a bateria nem solde os seus pólos. Do contrário, 
pode levar a vazamento de eletrólito, superaquecimento, incêndio 
ou explosão. 

 Se ocorrer o vazamento dos eletrólitos da bateria, tenha cuidado 
para que não toque sua pele ou seus olhos. Se houver contato 
dos eletrólitos com sua pele ou seus olhos, lave imediatamente 
com água limpa e consulte um médico. 

 Se houver deformação, mudança de cor ou aquecimento anormal 
na bateria em qualquer situação, remova a bateria imediatamente 
e pare de utilizá-la. Do contrário, pode levar a vazamento de 
eletrólito, superaquecimento, incêndio ou explosão. 

 Se o cabo de alimentação estiver danificado (fios expostos ou 
quebrados, por exemplo), ou se o adaptador estiver solto, 
interrompa seu uso imediatamente. Este tipo de defeito pode 
causar choque elétrico, curto-circuito do carregador ou incêndio. 

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

Limpeza e Manutenção 
 O dispositivo, a bateria e o carregador não são resistentes à água. 

Mantenha-os secos. Proteja o dispositivo, a bateria e o carregador 
da água e do vapor. Não manuseie o dispositivo ou o carregador 
com as mãos molhadas. Do contrário, pode levar a curto-circuito, 
mau funcionamento do dispositivo e choque elétrico no usuário. 

 Não coloque seu dispositivo, bateria ou carregador em locais onde 
podem ser danificados por colisão. Do contrário, pode levar a 
vazamento de eletrólito, mau funcionamento do dispositivo, 
superaquecimento, incêndio ou explosão. 

 Não coloque mídias magnéticas, como cartões magnéticos e 
disquetes, perto do dispositivo. A radiação do dispositivo pode 
apagar as informações contidas na mídia. 

 Não exponha o aparelho, bateria ou carregador a temperaturas 
altas ou baixas demais. Do contrário, poderá não funcionar 
normalmente, além de poder causar incêndio ou explosão. 
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Quando a temperatura estiver a 0°C, o desempenho da bateria é 
afetado. 

 Não coloque objetos de metal pontiagudos, como alfinetes, perto 
do fone receptor. O fone de ouvido pode atrair esses objetos e 
machucá-lo quando você estiver usando o telefone. 

 Antes de limpar ou realizar a manutenção do telefone, desligue-o 
e desconecte-o do carregador. 

 Não utilize nenhum detergente químico, talco, ou qualquer outro 
agente químico (como álcool e benzeno) para limpar o aparelho e 
o carregador. Isso pode causar danos ou incendiar o aparelho. 
Limpe o aparelho e o carregador com um pano antiestático macio 
e levemente umedecido. 

 Não desmonte o aparelho nem seus acessórios. Seu aparelho e 
acessórios perdem a garantia quando desmontados e o fabricante 
não se responsabilizará por danos. 

Chamadas de emergência 
Você pode usar seu dispositivo para chamadas de emergência na área 
de serviço. Entretanto, não garantimos conectividade para todas as 
condições. Nunca conte apenas com o seu telefone celular para 
comunicações importantes e urgentes. 

Informações sobre Certificação (SAR) 
Este dispositivo móvel atende às diretrizes de exposição a ondas de 
rádio. 

O seu dispositivo sem fio é um radiotransmissor e receptor de baixa 
potência. Ele foi desenvolvido para operar dentro dos limites de 
exposição a ondas de radiofrequência recomendados por diretrizes 
internacionais. Estas diretrizes foram desenvolvidas pela organização 
científica independente ICNIRP (Comissão Internacional de Proteção 
contra as Radiações Não-Ionizantes) e inclui margens de segurança 
desenvolvidas para assegurar a proteção de todas as pessoas, 
independente da sua idade e saúde. 

A SAR (Taxa de Absorção Específica) é a unidade de medida da 
quantidade de energia de radiofrequência absorvida pelo corpo 
humano durante a utilização do dispositivo sem fio.  
O valor da SAR é determinado nos níveis mais altos de potência, 
produzidos em laboratório, e por isso o nível real de um dispositivo 
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sem fio em uso pode estar abaixo do valor de referência. Isso 
acontece porque os dispositivos sem fio são programados para 
utilizar a menor potência necessária para seu funcionamento em rede. 

O limite da SAR, adotado nos Estados Unidos e no Canadá, é de 1,6 
watts/kg, média calculada sobre 1g de tecido. O mais alto valor da 
SAR reportado à FCC e à IC para este tipo de equipamento, quando 
usado junto do ouvido, é de 1,180 W/kg, e 0,707 W/kg quando 
usado junto do corpo. 

Declaração da FCC  
Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com 
os limites para dispositivos digitais classe B, consoante a Parte 15 das 
normas da FCC. Esses limites têm o objetivo de proporcionar 
proteção adequada contra interferências nocivas em uma instalação 
residencial. Esse equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de 
radiofreqüência e, se instalado e utilizado de outro modo que não o 
especificado nas instruções, pode causar interferências nocivas nas 
comunicações por rádio. Contudo, não há garantias de que 
interferências não ocorram. Caso este equipamento cause 
interferência na recepção de ondas de rádio ou TV, o que pode ser 
determinado ligando e desligando o aparelho, recomenda-se ao 
usuário tentar corrigir a interferência por meio de uma das seguintes 
medidas: 

-- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.  

-- Aumentar a distância que separa o equipamento do receptor.  

-- Conectar o equipamento numa tomada em circuito diferente 
daquele em que o receptor está conectado.  

-- Procurar a assistência técnica do distribuidor ou um técnico em TV / 
rádio qualificado.  

Este dispositivo cumpre com as regras da Parte 15 das normas da FCC. 
Sua operação está sujeita às seguintes condições: (1) este aparelho 
não deve causar interferências nocivas; e (2) este aparelho deve 
aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que 
ocasione operação indesejada. 
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Alterações ou modificações não autorizadas expressamente pela 
Huawei Technologies Co., Ltd. podem invalidar a autorização da 
FCC para a operação deste aparelho. 

 

Nota sobre Conformidade com a Regulamentação Brasileira 

Produto Telefone Móvel Celular – modelo: U6020 

 
Nota sobre a Resolução nº 506: 

 
Site para consulta: www.anatel.gov.br  

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os 
procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e 
atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de 
exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos 
elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência, de 
acordo com as Resoluções nº. 303/2002 e 533/2009. 
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Visite www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline para obter 
o número de telefone e o endereço de e-mail atualizados 
recentemente em seu país ou região. 
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