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Ler antes de continuar 

Precauções de segurança 
Leia cuidadosamente as precauções de segurança para garantir a utilização correcta do seu 

telemóvel. 

 
Não esmague nem atire ou perfure o telemóvel. Evite deixar cair, apertar ou 

dobrar o telemóvel. 

 
Não utilize o telemóvel num ambiente com humidade, como uma casa de 

banho. Não molhe nem lave o telemóvel. 

 
Não ligue o telemóvel em locais onde a sua utilização seja proibida ou quando o 

telemóvel possa causar interferência ou perigo. 

 
Não utilize o telemóvel quando conduzir. 

 
Siga todas as regras ou regulamentos indicados em hospitais e estabelecimentos 

de cuidados de saúde. Desligue o telemóvel na proximidade de aparelhos 

médicos. 

 
Desligue o telemóvel quando estiver a bordo de um avião. O telemóvel poderá 

causar interferência no equipamento de controlo do avião. 

 
Desligue o telemóvel quando estiver próximo de dispositivos electrónicos de alta 

precisão. O telemóvel poderá afectar o desempenho desses dispositivos. 

 
Não tente desmontar o telemóvel ou os respectivos acessórios. A assistência ou 

reparação do telefone deverão ser realizadas unicamente por pessoal 

qualificado. 

 
Não coloque o telemóvel ou os respectivos acessórios em recipientes com 

campos electromagnéticos fortes. 

 
Não coloque suportes de armazenamento magnético perto do telemóvel. A 

radiação do telemóvel poderá apagar a informação armazenada nos mesmos. 

 
Não coloque o telemóvel em locais com temperatura elevada nem o utilize em 

locais com gases inflamáveis, como estações de serviço. 

 
Mantenha o telemóvel e os respectivos acessórios fora do alcance das crianças. 

Não permita que crianças utilizem o telemóvel sem orientação. 
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Utilize apenas baterias e carregadores aprovados para evitar o risco de explosão. 

 
Respeite quaisquer leis ou regulamentos relativos à utilização de dispositivos sem 

fios. Respeite a privacidade e os direitos legais das outras pessoas quando utilizar 

o dispositivo sem fios. 

 
Siga rigorosamente as instruções relevantes deste manual quando utilizar o cabo 

USB. Caso contrário, o telemóvel ou o computador poderão ficar danificados. 

Informações pessoais e segurança dos dados 
A utilização de algumas funções ou aplicações de terceiros no seu dispositivo poderá resultar na 

perda das suas informações e dados pessoais ou torná-los acessíveis a outras pessoas. 

Recomendam-se várias medidas para ajudá-lo a proteger informações pessoais e confidenciais. 

 Coloque o seu dispositivo numa área segura para impedir a utilização não autorizada do 

mesmo. 

 Bloqueie o ecrã do dispositivo e crie uma palavra-passe ou padrão de desbloqueio para 

abri-lo. 

 Crie periodicamente uma cópia de segurança das informações pessoais existentes no seu 

cartão SIM/UIM ou cartão de memória, ou guardadas na memória do dispositivo. Se mudar 

para um dispositivo diferente, não se esqueça de mover ou eliminar quaisquer informações 

pessoais no dispositivo antigo 

 Se estiver preocupado com vírus quando recebe mensagens de um estranho, pode 

eliminá-las sem abri-las. 

 Se utilizar o seu dispositivo para navegar na Internet, evite sítios Web que apresentem um 

risco de segurança, a fim de evitar o roubo das suas informações pessoais. 

 Se utilizar serviços como a partilha da ligação Wi-Fi ou Bluetooth, defina palavras-passes 

para esses serviços a fim de impedir o acesso não autorizado. Quando não utilizar esses 

serviços, desligue-os. 

 Instale ou actualize software de segurança no dispositivo e faça uma análise de vírus 

regularmente. 

 Obtenha aplicações de terceiros a partir de fontes legítimas. Verifique sempre se as 

aplicações de terceiros transferidas contêm vírus. 

 Instale software de segurança ou correcções lançadas pela Huawei ou por terceiros 

fornecedores de aplicações. 
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 Algumas aplicações requerem e transmitem informações de localização. Como tal, terceiros 

poderão ter acesso a informações sobre a sua localização. 

 O seu dispositivo poderá fornecer informações de detecção e diagnóstico a terceiros 

fornecedores de aplicações. Os outros fornecedores utilizam essas informações para 

melhorar os seus produtos e serviços. 

 Se está preocupado com a segurança das suas informações e dados pessoais, contacte 

mobile@huawei.com. 

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. 

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

respectivos acessórios que adquirir. 

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 GARANTIAS IMPLÍCITAS DE 
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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 

Consulte a nossa política de privacidade nos nossos sítios Web para saber como protegemos as 

suas informações pessoais. 

http://consumer.huawei.com/privacy-policy 
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Introdução 
Todas as ilustrações contidas neste manual são apresentadas unicamente a título de 

referência. As características de apresentação reais do telefone poderão ser diferentes das 

descritas aqui, consoante a versão do software.  

Breve descrição do telefone 

 

 Porta de carregamento/dados  Botão do volume 

 Câmara frontal  Auscultador 

 

Sensor de luz 

ambiente/sensor de 

proximidade 
 Entrada para auriculares 

 Início  Câmara traseira 

 Anterior  Altifalante 

 Microfone  Flash da câmara 

 Menu  
Microfone com redução 

de ruído 

 Botão de ligar/desligar   
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Não obstrua a área em volta do sensor de proximidade e luz ambiente. Ao colocar uma 

película de protecção no ecrã, certifique-se de que não obstrui o sensor. 

Funções das teclas ao alcance dos dedos 
 

 
 Prima continuamente para ligar o telemóvel.  

 Prima para bloquear o ecrã quando o telemóvel está activo. 

 

 Toque para voltar ao ecrã anterior ou sair da aplicação em 

execução. 

 Toque para ocultar o teclado. 

 

 Toque para abrir o menu num ecrã activo. 

 Prima continuamente para visualizar a lista de aplicações utilizadas 

recentemente. 

 
 Toque para regressar ao ecrã Início. 

 Toque continuamente para abrir a barra de procura. 

Informações importantes acerca da bateria 
 Se não utilizar a bateria durante um período de tempo prolongado, pode não ser capaz de 

ligar o seu telemóvel imediatamente depois de começar a carregar a bateria. Deixe a bateria 

carregar durante alguns minutos com o telemóvel desligado antes de tentar ligá-lo. 

 À medida que a bateria envelhece, o seu desempenho irá deteriorar-se; a carga não irá durar 

tanto tempo como quando o telemóvel era novo. Quando a autonomia da bateria ficar 

visivelmente mais curta do que o habitual depois de ter sido carregada devidamente, 

substitua-a por uma bateria nova do mesmo tipo. 

 A utilização de serviços de dados aumenta o consumo de energia do telemóvel e, por 

conseguinte, reduz a duração de utilização do telemóvel entre cargas da bateria. 

 O tempo necessário para carregar completamente a bateria depende da temperatura 

ambiente e da idade da bateria. 

 Quando a bateria estiver fraca, o telemóvel emitirá sons de alerta e apresentará uma 

mensagem. Quando a carga da bateria estiver praticamente gasta, o telefone desligar-se-á 

automaticamente. 
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Sugestões de poupança de energia  
A longevidade da carga da bateria depende da rede à qual se liga e de como utiliza o telemóvel. 

Experimente o seguinte para poupar a carga da bateria: 

 Quando não estiver a utilizar o telemóvel, desligue a retroiluminação do ecrã. 

 Reduza o tempo que a retroiluminação do ecrã demora a desligar quando o telemóvel fica 

inactivo. 

 Diminua o brilho do ecrã. 

 Desactive o Bluetooth quando não estiver em uso. Só torne o telemóvel visível para outros 

dispositivos Bluetooth quando precisar de estabelecer uma ligação Bluetooth. 

 Desactive o Wi-Fi quando não estiver em uso. 

 Desactive o receptor GPS do telemóvel quando não estiver em uso. 

 Baixe o volume. 

 Feche programas que utilizem muita bateria quando não precisar deles. 

 Desligue o serviço de dados. 

Ligar ou desligar o telemóvel 

Ligar o telemóvel 
Mantenha premida  (Botão de ligar/desligar). Quando ligar o telemóvel pela primeira vez, 

ser-lhe-á solicitado que inicie sessão na sua conta e configure o telemóvel. 

Se a protecção através do número de identificação pessoal (PIN) estiver activada no 

telemóvel, deverá introduzir o PIN antes de utilizar o telemóvel. 

Configurar o telemóvel 
Quando ligar o telemóvel pela primeira vez, este apresenta um assistente de configuração para 

ajudar a configurar o telemóvel. 

O assistente de configuração ajuda a tomar algumas decisões iniciais sobre a forma como 

pretende utilizar o telemóvel. 

Desligar o telemóvel 

1. Prima continuamente  (Botão de ligar/desligar) para abrir o menu de opções do 

telefone. 

2. Toque em Desligar. 
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3. Toque em OK. 

Reiniciar o telemóvel 

1. Prima continuamente  (Botão de ligar/desligar) para abrir o menu de opções do 

telefone. 

2. Toque em Reiniciar. 

3. Toque em OK. 

Utilizar o ecrã táctil 

Acções do ecrã táctil 

 Tocar: Toque no ecrã com o dedo para seleccionar um item, confirmar uma selecção ou 

iniciar uma aplicação. 

 Tocar continuamente: Toque num item com o dedo e mantenha o contacto até o 

telemóvel reagir. Por exemplo, para abrir o menu de opções do ecrã activo, prima 

continuamente o ecrã até surgir o menu. 

 Deslizar: Mova o dedo no sentido vertical ou horizontal no ecrã. 

 Arrastar: Toque continuamente no item pretendido com o dedo. Para mover um item, 

arraste-o para qualquer parte do ecrã. Pode arrastar um ícone para o mover ou eliminar. 

Rodar o ecrã do telemóvel 
A orientação da maioria dos ecrãs irá mudar para horizontal ou vertical quando rodar o 

telemóvel. 

No ecrã Início, toque em  > Visualização > Rotação auto. do ecrã para desactivar esta 

função. 

Bloquear e desbloquear o ecrã 

Bloquear o ecrã 

 Quando o telemóvel estiver ligado, prima  (Botão de ligar/desligar) para bloquear o 

ecrã. Quando o ecrã está bloqueado, continua a poder receber mensagens e chamadas. 

 Se o telemóvel não for utilizado durante um certo tempo, o ecrã será bloqueado 

automaticamente. 
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Desbloquear o ecrã 

1. Prima  (Botão de ligar/desligar) para ligar o ecrã. 

2. Deslize para desbloquear o ecrã. 

 

Se configurou um padrão de desbloqueio do ecrã, ser-lhe-á solicitado que desenhe o 

padrão no ecrã para desbloqueá-lo. 

Ecrã inicial 

 

Toque continuamente num atalho até que o tamanho do item aumente; depois, pode 

arrastá-lo para o local pretendido ou movê-lo para Desinstalar. Pode ainda arrastar um 

ícone de outra área do ecrã para a posição do atalho. 
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Ícones de notificação e estado 

 Intensidade do sinal  Sem sinal 

 Despertador activado  Modo de avião 

 Bluetooth ligado  
A receber dados de localização do 

GPS 

 Modo de vibração  Toque em silêncio 

 Bateria carregada  Bateria a carregar 

 Bateria extremamente fraca  Chamada em curso 

 Chamada não atendida  Novo e-mail 

 Novo e-mail do Gmail  
Problema na entrega da mensagem 

de texto ou multimédia 

 
Nova mensagem de texto ou 

multimédia 
 Próximo evento 

 A carregar  A transferir 

 
O espaço de armazenamento 

do telefone está a fichar cheio 
 

Problema de acesso ou de 

sincronização 

 Rede Wi-Fi disponível  Ligado a uma rede Wi-Fi 

 Hotspot Wi-Fi portátil ligado  Ligado a um PC 

Painel de notificações 
O telemóvel irá notificá-lo quando receber uma nova mensagem ou houver um evento próximo. 

O painel de notificações também o informa dos alarmes e definições. Abra o painel de 

notificações para ver o seu operador de rede ou uma mensagem, lembrete ou notificação de 

evento. 

Abrir o painel de notificações 

1. Quando aparecer um novo ícone de notificação na barra de notificações, posicione o dedo 

na barra de notificações e deslize para baixo para abrir o painel de notificações. 

2. No painel, pode: 

 Tocar numa notificação para abrir a aplicação relacionada. 

 Tocar em  para eliminar todas as notificações. 
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Fechar o painel de notificações 

Posicione o dedo na parte inferior do painel e deslize-o para cima para o fechar. 

Ver outras partes do ecrã Início 

 

Deslize o dedo para a esquerda ou a direita no ecrã Início. 

Personalizar o ecrã Início 
Adicionar um novo item ao ecrã Início 

1. Toque continuamente num item até que o telemóvel vibre. 

2. Seleccione a posição pretendida e solte-o. 

Mover um item do ecrã Início 

1. Toque continuamente num item do ecrã Início até o item aumentar de tamanho. 

2. Sem levantar o dedo, arraste o item até à posição pretendida no ecrã e, em seguida, solte-o. 

Remover um item do ecrã Início 

1. Toque continuamente num item do ecrã Início até o item aumentar. 

2. Sem levantar o dedo, arraste o dedo para Desinstalar. Quando o item e Desinstalar  

ficarem vermelhos, o item está pronto para ser eliminado. 

3. Solte o item para o eliminar do ecrã Início. 

Atalhos de serviço 

1. Abra a barra de notificações. 

2. Toque em  na parte superior do painel de notificações para activar ou desactivar os 

serviços de dados. 

Pode tocar igualmente em ,  e  para activar ou desactivar os serviços 

correspondentes. 
 



13 

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

exemplo, rapidamente silenciar o telefone, atender ou efectuar chamadas. 

1. No ecrã inicial, tocar em . 

2. Em Tudo, tocar em Controlo de movimentos. 

3. No ecrã Controlo de movimentos, seleccionar uma opção e seleccionar um movimento 

para activá-lo. 

 Inverter: silenciar o som e parar a vibração de chamadas recebidas, alarmes e 

temporizadores. 

 

 Levantar o telefone: levantar o telefone para reduzir o volume do som de chamadas 

recebidas, alarmes e temporizadores. 

 

 Levantar ao nível da orelha: ao receber uma chamada, levantar o telefone ao nível da 

orelha para atender. Da mesma forma, a partir do ecrã de detalhes dos contactos ou 

chamadas, levantar o telefone ao nível da orelha para chamar o número correspondente no 

ecrã. 

 

Alterar a imagem de fundo 

1. Toque continuamente numa área em branco no ecrã inicial para aceder ao modo de edição. 

2. Toque em Fundos. 

3. No Fundo do Ecrã, pode: 
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 Toque em Fundo de ecrã de bl... para definir a imagem de fundo apresentada no ecrã de 

bloqueio. 

 Toque em Fundo do ecrã de e... para definir a imagem de fundo do ecrã inicial. 

 Toque no botão Mudança aleatória para que a imagem de fundo do ecrã inicial mude 

automaticamente a intervalos regulares. 

Alterar o estilo do ecrã inicial 
O seu telefone suporta os estilos de ecrã inicial simples e normal. 

1. No ecrã Início, toque em . 

2. Em Tudo, toque em Estilo do ecrã inicial. 

3. Seleccione a caixa de verificação Simples. 

 Toque em Ecrã padrão para passar de ecrã inicial simples para ecrã inicial normal. 

Gestão de dois cartões 
O seu telefone suporta o modo de espera de dois cartões. Pode utilizar um cartão para as suas 

comunicações pessoais e outro para trabalho. 

Activar ou desactivar um cartão SIM/USIM 
Pode instalar dois cartões SIM/USIM no telefone e usar apenas um ou ambos em simultâneo. 

Quando não precisar de utilizar um cartão SIM/USIM, desactive-o. 

1. No ecrã Início, toque em . 

2. Em Tudo, toque em Definições de Dual SIM. 

3. Active ou desactive um cartão SIM/USIM. 

Definir o cartão SIM/USIM predefinido 
Pode definir o cartão SIM/USIM predefinido para alguns serviços, incluindo o serviço de dados, 

chamadas de voz e mensagens. Assim, será dada prioridade ao cartão predefinido para os 

serviços seleccionados. 

1. No ecrã Início, toque em . 

2. Em Tudo, toque em Definições de Dual SIM. 

3. Toque em e Voz, ou em Dados móveis, e seleccione o cartão SIM/USIM que pretende 

predefinir. 
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A chamar 
Para fazer uma chamada, pode marcar um número com o teclado ou tocar num número 

guardado na lista de contactos, numa página Web ou noutros locais. Durante uma chamada, 

pode atender outras chamadas ou encaminhá-las para o correio de voz. Pode também 

configurar chamadas de conferência com vários participantes. 

Fazer uma chamada 
Para fazer uma chamada, pode utilizar a aplicação Telefone ou seleccionar um número nos 

contactos ou no registo de chamadas. 

Quando estiver numa chamada em curso, pode tocar em  para utilizar outras funções. 

Para regressar ao ecrã da chamada, deslize com o dedo a barra de notificações para baixo e 

toque na chamada actual. 

Tenha cuidado para não bloquear o microfone na parte inferior do telefone se quiser que 

os outros intervenientes na chamada ouçam a sua voz. 

Efectuar uma chamada com a aplicação de telefone 
O seu telemóvel suporta a função de marcação inteligente, ou seja, quando toca em números 

no marcador, o telefone procura automaticamente nos contactos e lista os resultados 

correspondentes, ordenados de acordo com a precisão da correspondência. Se nenhum 

contacto corresponder à informação introduzida, o telefone apresenta Adicionar aos 

contactos. 

1. No ecrã Início, toque em . 

2. Toque nas teclas numéricas adequadas para marcar o número de telefone. 

3. Toque em / . 

Durante uma chamada, toque em  para introduzir outros números no marcador. 

Fazer uma chamada a partir do contactos 

1. No ecrã Início, toque em . 

2. Na lista, toque no contacto para o qual pretende ligar. 

3. Toque no número para marcar o número de telefone. 

Fazer uma chamada a partir do registo de chamadas 

1. No ecrã Início, toque em  > . 
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2. Toque em  ao lado da entrada do registo e, em seguida, seleccione o cartão SIM 

pretendido para marcar. 

Atender ou rejeitar uma chamada 

Atender ou rejeitar uma chamada recebida 
Quando recebe uma chamada, abre-se o ecrã de chamada recebida. Se guardou previamente o 

número do autor da chamada no contacto, são apresentados os respectivos nome e número. 

Se o número do autor da chamada não estiver guardado no contacto, será apresentado o 

respectivo número. 

Arraste  para  para atender a chamada. 

Arraste  para  para recusar a chamada. 

    

Terminar uma chamada 
Durante uma chamada, toque em  para desligar. 

Outras operações durante uma chamada 

Fazer uma chamada de conferência 
Se receber uma chamada quando já houver outra chamada em curso, poderá adicionar a 

segunda chamada à chamada inicial. Esta funcionalidade é conhecida como chamada de 

conferência. Pode também configurar uma chamada de conferência com vários autores de 

chamada. 
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Contacte o seu operador de rede para saber se as chamadas em conferência são 

suportadas e, em caso afirmativo, qual o número de participantes permitido. 

1. Para iniciar uma chamada de conferência, marque o número do primeiro participante. Depois 

de estabelecer ligação ao primeiro participante, mantenha a ligação e toque em . 

2. Introduza o número de telefone da próxima pessoa que pretende convidar para a 

conversação e toque em  ou seleccione alguém do registo de chamadas ou um 

contacto. A chamada do primeiro participante é colocada em espera automaticamente 

enquanto realiza esta operação. 

3. Assim que tiver estabelecido ligação com a segunda pessoa, toque em  para iniciar a 

chamada de conferência. 

4. Para terminar a chamada de conferência e desligar todos os participantes, toque em . 

Alternar entre chamadas 
Se receber uma nova chamada quando já estiver numa chamada em curso, poderá alternar 

entre as duas chamadas. 

1. Quando estiver na primeira chamada e receber a segunda chamada, atenda a chamada 

recebida e toque em . 

2. A chamada actual será colocada em espera e regressará à primeira chamada. 

Utilizar o registo de chamadas 
O registo de chamadas contém uma lista das chamadas efectuadas, recebidas e não atendidas. 

Pode utilizar o registo de chamadas para encontrar rapidamente um número marcado 

recentemente ou adicionar um número do registo de chamadas à sua lista de contactos. 

Adicionar uma entrada aos contactos 

1. Se já está a accionar o marcador ou o contacto, toque em  no qual deseja adicionar ao 

seu contacto. 

2. Toque em . 

3. Toque em CRIAR NOVO CONTACTOS. 

Utilizar o modo de avião 
Algumas localizações requerem que desligue as ligações sem fios do telefone. Em vez de 

desligar o telefone, pode colocá-lo no Modo de avião. 
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1. Mantenha premida  (Botão de ligar/desligar). 

2. Toque em Modo de avião.  
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Contactos 
A aplicação Contacto permite-lhe guardar e gerir informações dos seus contactos, tais como os 

números de telefone e moradas. Depois de guardar informações dos contactos no telemóvel, 

poderá aceder facilmente aos contactos com quem pretende comunicar. 

Abrir a aplicação de contactos 
No ecrã Início, toque em . 

Todos os contactos são exibidos por ordem alfabética numa lista que pode percorrer. 

Importar contactos de um cartão SIM 
1. Na lista de contactos, toque em  > Importar/exportar. 

2. Na lista Importar, seleccione o dispositivo pretendido. 

3. Seleccione os contactos ou toque em  para seleccionar todos os contactos. 

4. Toque em . 

5. Escolha a localização para onde pretende importar os contactos. O seu telemóvel importa 

automaticamente os contactos. 

Adicionar um contacto 
1. Na lista de contactos, toque em . 

2. Se tiver mais do que uma conta com contactos, toque na conta à qual pretende adicionar o 

contacto. 

3. Introduza o nome do contacto e, em seguida, adicione quaisquer informações detalhadas, 

tais como número de telefone e morada. 

4. Quando terminar, toque em Concluído para guardar as informações do contacto. 

Procurar um contacto 
1. Na lista de contactos, toque em . 

2. Introduza o nome do contacto que pretende procurar. À medida que escreve, os contactos 

com nomes correspondentes aparecem por baixo da caixa de procura. 
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Editar um contacto 
Pode alterar em qualquer altura as informações que guardou para um determinado contacto. 

1. Na lista de contactos, toque no contacto cujos detalhes pretende editar e, em seguida, toque 

em . 

2. Toque na categoria de informações de contacto que pretende alterar: Nome, Telefone, 

Email ou qualquer outra informação previamente registada. 

3. Efectue as alterações pretendidas nas informações do contacto e toque em Concluído. 

Eliminar um contacto 
1. Na lista de contactos, toque no contacto que pretende eliminar e, em seguida, toque em 

 > Eliminar no menu de opções. 

2. Toque em Confirmar para confirmar que pretende eliminar o contacto. 

Utilizar uma conta do Google para sincronizar contactos  
Pode sincronizar contactos através da sua conta do Google. Para mais informações, consulte 

Alterar as definições de sincronização de uma conta. 

Gerir grupos 

Criar um grupo 

1. No ecrã inicial, toque em . Seguidamente, seleccione . 

2. Na lista de grupos, toque em . 

3. Introduza o nome do grupo, podendo definir um toque para esse grupo. 

4. Quando tiver concluído, toque em Concluído para guardar as informações do grupo. 

5. Toque em  > Adicionar membros, seleccione os contactos que pretende adicionar. 

6. Toque em . 

Editar um grupo 
Pode sempre alterar as informações guardadas de um grupo. 

1. Na lista de grupos, toque no grupo cujos detalhes pretende editar e, em seguida, toque em 

. 

2. Efectue as alterações pretendidas nas informações do grupo e toque em Concluído. 
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Enviar contactos 
1. Na lista de contactos, seleccione os contactos que pretende enviar. 

2. Toque em Partilhar. 

3. Seleccione a forma como prefere enviar os contactos que seleccionou, por exemplo, 

Bluetooth ou Email. 
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Mensagens 
A aplicação Mensagens allows permite-lhe trocar mensagens de texto (SMS) e mensagens 

multimédia (MMS) com qualquer pessoa que tenha um telefone que suporte SMS ou MMS.  

Criar e enviar uma mensagem de texto 
1. No ecrã Início, toque em . 

2. Toque em . 

3. Introduza um número de telefone ou o nome de um contacto no campo Para ou toque em 

 para seleccionar um contacto. 

4. Toque no campo Escrever mensagem para começar a introduzir a mensagem. 

5. Quando a mensagem estiver pronta para ser enviada, toque em / . 

Criar e enviar uma mensagem multimédia 
Pode utilizar mensagens multimédia para tornar mais especiais as comunicações do dia-a-dia. 

Pode gravar uma mensagem e enviá-la como um ficheiro de áudio; por exemplo, pode cantar 

os "Parabéns a você" e enviá-los a um amigo, ou enviar uma apresentação de fotografias de um 

acontecimento especial.  

1. No ecrã Início, toque em . 

2. Toque em . 

3. Introduza um número de telefone ou o nome de um contacto no campo Para ou toque em 

 para seleccionar um contacto. 

4. Toque no campo Escrever mensagem para começar a introduzir a mensagem. 

5. Toque em  > Adicionar assunto ou toque em  para adicionar um ficheiro de 

imagem, música ou vídeo. 

6. Quando a mensagem estiver pronta para ser enviada, toque em / . 

Pode seleccionar um ficheiro multimédia (música, vídeo ou imagem) e enviá-lo como 

anexo numa mensagem multimédia. Em Pastas , toque continuamente num ficheiro 

multimédia e, seguidamente, toque em Partilhar > Mensagens. 
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Adicionar uma apresentação de diapositivos 
Se pretender anexar mais do que um ficheiro à mensagem, utilize a opção Apresentação de 

diapositivos. 

1. No ecrã de edição da mensagem, toque em  > Apresentação de diapositivos.  

2. Seleccione um diapositivo para o começar a editar. 

3. Toque em Concluída para terminar de compor a sua mensagem e regressar ao ecrã da 

mensagem multimédia. 

4. Toque em  > Apresentação de diapositivos > Adicionar diapositivo para adicionar 

mais diapositivos. 

5. Quando a mensagem estiver pronta para ser enviada, toque em Sim1/Sim2. 

Abrir e ver uma mensagem multimédia 
1. Na lista de mensagens, toque no tópico de mensagens que pretende visualizar. 

2. Toque na mensagem multimédia para ver a mensagem. 

Responder a uma mensagens 
1. Na lista de mensagens, toque num tópico de mensagens de texto ou multimédia para abri-lo. 

2. Toque na caixa de texto para compor a sua mensagem. Quando tiver terminado, toque em 

/ . 

Copiar uma mensagens de texto para Tarefas ou 
Calendário 
1. Na lista de mensagens, toque num tópico de mensagens de texto para abri-lo. 

2. Toque continuamente numa das mensagens e, em seguida, toque em Copiar o texto da 

mensagem . 

3. Toque em Notas ou Calendário para guardá-la como uma nota ou evento. 

Para mais informações sobre como utilizar Notas ou Calendário, consulte as secções 

relevantes deste guia. 
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Personalizar definições de mensagens 
1. Na lista de mensagens, toque em  > Definições. 

2. Altere o toque da mensagem, faça a gestão das mensagens do cartão SIM, etc. 
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Email 
O telemóvel também coloca o correio electrónico à sua disposição. Com a aplicação Email, 

pode utilizar a sua conta de e-mail da Yahoo!, AOL ou outros serviços de e-mail populares no 

telemóvel. 

Adicionar uma conta de e-mail 
Ao utilizar a aplicação Email pela primeira vez, tem de configurar uma conta de e-mail. O 

assistente de configuração do e-mail ajuda-o a configurar a sua conta. São suportados vários 

sistemas de correio electrónico populares. Pode recorrer ao mesmo serviço de correio 

electrónico que utiliza no computador ou seleccionar outro serviço de correio electrónico. 

1. No ecrã Início, toque em .  

2. Introduza o seu Endereço de email e Palavra-passe e toque em Seguinte.  

3. Siga as instruções apresentadas no ecrã para personalizar as definições de e-mail e toque em 

Seguinte. 

4. Introduza o nome da conta e o nome que pretende que os outros contactos vejam quando 

receberem um e-mail enviado por si. 

5. Toque em Seguinte.  

Adicionar outras contas de e-mail 
1. Depois de criar a sua conta de e-mail inicial, toque em  > Definições. 

2. Toque em ADICIONAR CONTA para criar outra conta de e-mail. 

Ao adicionar outra conta de e-mail, pode optar por utilizar a nova conta para o envio de 

todas as mensagens a enviar. 

Ver um e-mail 
1. Seleccione a conta de e-mail que pretende utilizar. 

2. Toque na mensagem que pretende visualizar. 

Guardar um anexo de e-mail 
1. Seleccione a conta de e-mail que pretende utilizar. 

2. Toque no e-mail que pretende visualizar. 
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3. Toque no(s) anexo(s). 

4. Toque em  > Guardar para guardar o anexo. 

Criar e enviar um e-mail 
1. Seleccione a conta de e-mail que pretende utilizar. 

2. No campo Para, introduza o nome ou o endereço de e-mail do destinatário. 

3. Introduza o assunto da mensagem e escreva a mensagem. 

Para enviar um anexo com a mensagem, toque em  > Anexar ficheiro.  

4. Quando terminar, toque em . 

Se ainda não quiser enviar a mensagem, toque em  > Guardar rascunho para guardar a 

mensagem como rascunho. 

Responder a um e-mail 
1. Seleccione a conta de e-mail que pretende utilizar. 

2. Toque no e-mail ao qual pretende responder. 

3. Toque em  e escreva a mensagem. 

4. Quando terminar, toque em . 

Eliminar uma conta de e-mail 
1. No ecrã Início, toque em . 

2. Em CONTAS, toque numa conta e seleccione o contacto pretendido. 

3. Toque em  > Remover conta. 

4. Toque em Remover conta. 

Personalizar as definições da conta de e-mail 
Pode alterar diversas definições de uma conta, incluindo a frequência com que verifica a 

existência de e-mails, a forma de notificação de novo correio electrónico e detalhes sobre os 

servidores que a conta utiliza para enviar e receber e-mail. 

As definições de recepção e envio da conta dependem do tipo de serviço de e-mail que 

utiliza. Pode introduzir manualmente os detalhes necessários, embora possa ter de 

contactar o seu fornecedor de serviços de e-mail para obter as informações correctas. 

1. No ecrã Início, toque em . 
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2. Toque em  > Definições, toque na conta pretendida. 

3. Mude o nome da conta, o seu nome e outras informações. 
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Estabelecer ligação 

Redes móveis 
O telemóvel será configurado automaticamente para utilizar o serviço de 2G/3G do seu 

operador de rede (caso esteja disponível) quando o ligar pela primeira vez. Tenha em atenção 

que o cartão SIM deverá estar inserido. 

Verificar a ligação à rede 

1. No ecrã Início, toque em . 

2. Toque em Mais… > Redes móveis. 

3. Toque em Operadores de Rede ou Pontos de acesso(APN) para verificar a ligação à rede. 

O telemóvel irá ler automaticamente as definições do ponto de acesso a partir do cartão 

SIM (caso exista). Por este motivo, não altere os parâmetros do ponto de acesso, caso 

contrário, poderá não conseguir aceder aos recursos da rede. 

Ligar o serviço de dados 

1. No ecrã Início, toque em . 

2. Toque em Dados móveis. 

3. Toque em Definições de Dual SIM e seleccione a caixa de verificação do cartão SIM 

pretendido para estabelecer a ligação de dados. 

Wi-Fi 
Quando utilizar o telefone em casa, pode ligar-se ao ponto activo Wi-Fi criado a partir do seu 

router. Alguns locais públicos, como aeroportos e bibliotecas, podem também ter redes Wi-Fi 

disponíveis para utilização. 

Activar Wi-Fi 

1. No ecrã Início, toque em . 

2. Em Tudo, toque no botão Wi-Fi para activar o Wi-Fi. 

Ligar a uma rede sem fios 

1. No ecrã Início, toque em . 

2. Em Tudo, toque no botão Wi-Fi para activar o Wi-Fi. 
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3. Em Tudo, toque em Wi-Fi. O telefone verifica se há redes Wi-Fi disponíveis e apresenta-as. 

4. Toque numa rede Wi-Fi para estabelecer ligação. 

 Se seleccionar uma rede aberta, será estabelecida uma ligação automática à rede. 

 Se seleccionar uma rede protegida por WEP (Wired Equivalent Privacy) e estabelecer ligação 

à mesma pela primeira vez, introduza a palavra-passe quando lhe for solicitada e, em 

seguida, toque em Ligar. Se estabelecer ligação a uma rede sem fios protegida que já tenha 

utilizado, não lhe será pedido que introduza novamente a palavra-passe, a não ser que 

tenha reposto as predefinições do telemóvel. 

No ecrã de definições Wi-Fi, toque em  para adicionar uma nova rede Wi-Fi. 

 

Partilhar a ligação de dados do telemóvel 
Pode partilhar a ligação de dados do telemóvel com um único computador através de um cabo 

USB: ligação ponto a ponto USB. Pode partilhar a ligação de dados do telemóvel com vários 

dispositivos em simultâneo, transformando-o num hotspot Wi-Fi portátil. 

Partilhar a ligação de dados do telefone via USB 
Para utilizar a ligação ponto a ponto USB em diferentes sistemas operativos, poderá ter de 

configurar o computador para estabelecer uma ligação de rede via USB. 

Não pode partilhar a ligação de dados do telemóvel e, ao mesmo tempo, aceder ao 

cartão microSD via USB. 

1. No ecrã Início, toque em . 

2. Toque em Mais… > Ligação e ponto de acesso portátil. 

3. Seleccione a caixa de verificação Ligação USB para partilhar a ligação de dados. 

Certifique-se de que o telemóvel está ligado ao PC via USB. 

Partilhar a ligação de dados do telemóvel como hotspot Wi-Fi portátil 

1. No ecrã Início, toque em . 

2. Toque em Mais… > Ligação e ponto de acesso portátil. 

3. Toque no interruptor Zona Wi-Fi portátil para partilhar a ligação de dados. 

Quando o hotspot Wi-Fi estiver ligado, pode tocar em Zona Wi-Fi portátil > Configurar 

ponto de acesso Wi-Fi para alterar o SSID da rede ou para o tornar protegido. 
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Bluetooth 
O telemóvel dispõe de Bluetooth, que lhe permite estabelecer uma ligação sem fios a outros 

dispositivos Bluetooth para que possa partilhar ficheiros com amigos, utilizar o sistema 

mãos-livres com um auricular Bluetooth ou inclusive transferir fotografias do telefone para o 

PC. 

Se utilizar o Bluetooth, lembre-se de que deverá estar a uma distância de 10 metros (33 pés) 

dos outros dispositivos Bluetooth aos quais pretende estabelecer ligação. Tenha em atenção 

que obstáculos como paredes ou outro equipamento electrónico poderão interferir com a 

ligação via Bluetooth. 

Activar Bluetooth 

1. No ecrã Início, toque em . 

2. Em Tudo, toque no interruptor Bluetooth para activar Bluetooth. Quando o Bluetooth 

estiver activo, o ícone Bluetooth será visível na barra de notificações. 

3. Em Tudo, toque em Bluetooth e, em seguida, toque no nome do seu telemóvel para o 

tornar visível para outros dispositivos Bluetooth. 

Emparelhar com um dispositivo Bluetooth 
Antes de utilizar Bluetooth, emparelhe o seu telemóvel com outro dispositivo Bluetooth. 

1. Certifique-se de que a função Bluetooth do telemóvel está activada. 

2. No ecrã Início, toque em  > Bluetooth. O seu telemóvel irá procurar dispositivos 

Bluetooth ao alcance. 

3. Na lista de dispositivos Bluetooth detectados, toque num dispositivo e siga as instruções no 

ecrã para o emparelhar. 

Se não for possível estabelecer uma ligação Bluetooth entre o telefone e outro dispositivo, estes 

poderão ser incompatíveis. 

Enviar ficheiros via Bluetooth 
Com a tecnologia Bluetooth, pode partilhar imagens, vídeos ou ficheiros de música com 

familiares e amigos. Para enviar ficheiros via Bluetooth: 

1. Toque continuamente no ficheiro a enviar para o telemóvel ou cartão SD. O menu de opções 

activas é apresentado. 

2. Toque em  > Partilhar, seguido de Bluetooth para seleccionar um dispositivo 

emparelhado. 
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Desligar de um dispositivo Bluetooth 

1. No ecrã Início, toque em  > Bluetooth. 

2. Navegue para a secção DISPOSITIVOS EMPARELHADOS e toque em  > 

Desemparelhar para desligar do dispositivo. 
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Navegador 
O seu telemóvel é fornecido com um browser de Internet pré-instalado. 

Abrir o browser 
No ecrã Início, toque em . 

Quando houver redes Wi-Fi e redes de dados móveis conhecidas ou abertas disponíveis 

em simultâneo, o telefone seleccionará preferencialmente uma rede Wi-Fi para o acesso à 

Internet. 

Toque em  para abrir o menu de opções do browser: 

 Página inicial: toque para regressar à janela Início. 

 Atualizar: toque para actualizar a página Web actual. 

 Parar: toque para parar a página Web actual. 

 Guardar em favoritos: toque para guardar a janela nos marcadores. 

 Partilhar página: toque para partilhar a página Web actual através de Bluetooth, e-mail, 

Gmail, etc. 

 Localizar na página: toque para procurar as palavras pretendidas na página Web actual. 

 Pedir versão do site: toque para ver a página Web por vista do ambiente de trabalho. 

 Guardar para leitura off-line: toque para guardar a página Web actual. 

 Histórico: toque para ver os marcadores/o histórico. 

 Definições: toque para abrir outro menu e efectuar operações. 

 Sair: toque para minimizar ou sair do browser. 

Abrir uma página Web 
1. Numa janela do browser, toque no campo de URL na parte superior do ecrã. 

2. Utilize o teclado para introduzir o endereço de uma página Web.  

3. À medida que introduz o endereço, são apresentados no ecrã os endereços das páginas Web 

correspondentes. Se vir o endereço pretendido, toque nele para aceder directamente a essa 

página Web, ou introduza o endereço restante da página Web pretendida. 

Definir uma página inicial 
1. No ecrã Início, toque em . 
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2. Numa janela do browser, toque em  > Definições. 

3. Toque em Gerais > Definir página inicial . 

4. No menu de opções apresentado, escolha a página Web que pretende definir como página 

inicial. 

Gerir marcadores 
Pode guardar um número ilimitado de marcadores no telemóvel. 

Adicionar um marcador 

1. Numa janela do browser, aceda à página Web que pretende guardar como marcador. 

2. Toque em , seguido de Guardar em favoritos. 

3. Edite o nome do marcador e toque em OK. 

Abrir um marcador 

1. Numa janela do browser, toque em  e depois em Favoritos. 

2. No ecrã Favoritos, toque no marcador do sítio Web que pretende abrir. 

Personalizar as definições do browser 
1. Numa janela do browser, toque em  > Definições. 

2. Personalize as definições do browser de acordo com as suas necessidades. 
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Entretenimento 
Além de ser um dispositivo de comunicações e um assistente pessoal, o seu telemóvel 

oferece-lhe igualmente inúmeras possibilidades de entretenimento. Pode tirar fotografias, criar 

clipes de vídeo e áudio, transferir e ouvir música. 

Tirar fotografias e gravar vídeos 
A câmara é uma combinação de máquina fotográfica e câmara de vídeo que pode utilizar para 

filmar e partilhar imagens e vídeos.  

Abrir a câmara 

 No ecrã Início, toque em . 

 Toque em  para fechar a câmara. 

 

Tirar uma fotografia 

1. No ecrã Início, toque em . 

2. Se necessário, altere as definições da câmara. A pré-visualização muda à medida que altera 

as definições. 

3. Enquadre a fotografia no ecrã de captura de fotografias. 

4. Toque em  para tirar uma fotografia. 

A fotografia tirada é exibida por breves instantes. Pode tirar outra fotografia ou rever as suas 

fotografias. 
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Ver fotografias 

1. Depois de tirar uma fotografia, no canto inferior direito do ecrã de captura surge uma 

miniatura da fotografia que acabou de tirar. Toque na miniatura para vê-la. 

2. Toque no botão visível no ecrã para efectuar uma das seguintes operações: 

 Toque em  e seleccione um método de partilha para partilhar a fotografia. 

 Toque em  para eliminar a fotografia. 

 Toque em  para editar, rodar, recortar, etc. 

Gravar um vídeo 

1. No ecrã Início, toque em . 

2. Se necessário, altere as definições da câmara. 

3. Enquadre a cena a partir da qual pretende iniciar a gravação do vídeo. 

4. Toque em  para começar a gravar um vídeo. 

5. Toque em   para parar de gravar. 

Ver vídeos 

1. Depois de gravar um vídeo, no canto inferior direito do ecrã de captura surge uma miniatura 

do vídeo que acabou de gravar. Toque na miniatura para vê-la. 

2. Toque nos botões visíveis no ecrã para efectuar uma das seguintes operações: 

 Toque em  e seleccione um método de partilha para partilhar a fotografia. 

 Toque em  para eliminar o vídeo. 

 Toque em  para ver detalhes. 

3. No ecrã de reprodução do vídeo, toque nos controlos para avançar, retroceder, reproduzir 

ou pausar o vídeo. 

Utilizar a galeria 
A aplicação Galeria pode procurar imagens e vídeos automaticamente no telemóvel e no 

cartão microSD. Utilize Galeria para organizar fotografias e vídeos em pastas, visualizar e editar 

imagens, ver vídeos e definir uma imagem como padrão de fundo ou fotografia de um 

contacto. 

Abrir a galeria 
No ecrã Início, toque em . 



36 

A aplicação Galeria categoriza as imagens e os vídeos por localização de armazenamento e 

apresenta estes ficheiros em pastas. Toque numa pasta para ver as imagens ou vídeos que 

contém. 

Ver uma imagem 

1. Em Galeria, toque na pasta que contém as imagens que pretende ver. 

2. Toque na imagem para a visualizar em modo de ecrã inteiro. 

3. Pode ampliar ou diminuir a imagem.  

O visualizador de imagens suporta a função de rotação automática. Quando roda o 

telemóvel, a imagem ajusta-se à rotação. 

Rodar uma imagem 

1. Quando visualizar uma imagem, toque em . 

2. Seleccione Rodar para a esquerda ou Rodar para a direita. A imagem é guardada com a 

nova orientação. 

Ouvir música 

Abrir a biblioteca de música 
No ecrã Início, toque em . 

A biblioteca de música pesquisa automaticamente a música guardada no cartão microSD e no 

armazenamento do telefone apresenta-a em Artistas, Álbuns, List.rep. 

Reproduzir música 

1. Na biblioteca de música, seleccione como pretende ordenar as músicas. 

2. Toque no ficheiro da música que pretende reproduzir. 
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Durante a reprodução de música, toque em  para regressar ao ecrã Início; a música 

continuará a ser reproduzida em segundo plano e poderá utilizar outras aplicações. Abra o 

painel de notificações e toque na música em reprodução para regressar ao ecrã de reprodução 

de música. 

Criar uma lista pessoal 

1. Na biblioteca de música, toque continuamente num ficheiro. 

2. Toque em Adicionar a.... 

3. Toque em Nova lista de reprodução, edite o nome da lista pessoal e toque em Guardar 

para adicionar a canção. 

Adicionar música a uma lista pessoal 

1. Na biblioteca de música, seleccione como pretende ordenar as músicas. 

2. Toque continuamente num ficheiro de música e, seguidamente, toque em Adicionar a…. 

 Toque numa lista pessoal existente para adicionar a canção a essa lista. 

 Toque em Nova lista de reprodução para adicionar a canção a uma nova lista pessoal. 

Reproduzir música numa lista pessoal 

1. Na biblioteca de música, toque em List.rep. 

2. Toque continuamente na lista pessoal que pretende reproduzir e depois escolha Reproduzir 

ou Abrir. 

3. Toque na música para tocar a lista pessoal.  
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Ouvir rádio FM 
O rádio FM permite-lhe ouvir programas de rádio FM no telemóvel. Uma vez que o rádio FM 

utiliza os auriculares estéreo com fios incluídos como antena, antes de abrir a aplicação, 

ligue-os à entrada de áudio do telefone. 

Abrir o rádio FM 

1. No ecrã Início, toque em Ferramentas > . 

2. Quando abrir pela primeira o rádio FM, toque em > Examinar, que procura 

automaticamente estações FM disponíveis, guarda-as como predefinições e reproduz a 

primeira estação FM encontrada. 

Sintonizar o rádio FM 
Abra a aplicação Rádio e, em seguida, faça o seguinte: 

 Toque em  ou  para sintonizar o rádio na estação anterior ou seguinte. 

 Toque em  para adicionar a estação FM actual às favoritas. 

 Toque em  >Todos os canais para ver as estações FM. 
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Serviços do Google 
A disponibilidade das aplicações, serviços e funcionalidades do Google poderá variar em função 

do seu país ou operador. Respeite as leis e os regulamentos locais ao utilizá-los. 

Ao ligar o telemóvel pela primeira vez, toque num serviço do Google, tal como Google, Gmail 

ou Play Store, e ser-lhe-á solicitado que inicie sessão na sua conta do Google. 

Certifique-se de que o telemóvel tem uma ligação de dados activa (3G/GPRS) antes de 

iniciar sessão na sua conta do Google. 

Se já tiver uma conta do Google, introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe. 

Criar uma conta do Google 
Se não tem uma conta do Google, pode criar uma. 

1. No ecrã Início, toque em . 

2. Toque em Adicionar conta > Google. 

3. Toque em Nova, em seguida introduza o nome Primeiro, o nome Apelido e toque em 

. 

4. Introduza Email para a sua conta do Google e toque em . O telemóvel irá ligar-se a um 

servidor do Google para verificar se o nome de utilizador está disponível. Se o nome de 

utilizador introduzido já estiver a ser utilizado, ser-lhe-á pedido que introduza um novo. 

5. Crie e confirme a sua conta do Google Palavra-passe. 

6. Pode tocar em Configurar opções de, introduzir o número de telefone e o e-mail 

alternativo e tocar em . 

7. Introduza os caracteres que aparecem no ecrã e toque em . 

8. Toque em Aceito no ecrã Concluir conta. 

Siga as instruções do ecrã para concluir a criação de uma conta do Google. 

Gmail 
O Gmail é o serviço de e-mail oficial do Google. Quando utilizar o Gmail pela primeira vez, os 

e-mails na sua conta Web serão sincronizados no telefone. 

Abrir o Gmail 
No ecrã Início, toque em  > . Aparece a lista de correio CAIXA DE ENTRADA. Os 

e-mails que optar por manter no telemóvel serão colocados na pasta CAIXA DE ENTRADA. 
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Alternar entre contas de e-mail 

1. Na lista de correio, toque em CAIXA DE ENTRADA na parte superior do ecrã. 

2. Toque na conta que contém o e-mail que pretende ler. 

Criar e enviar um e-mail 

1. Na lista de correio, toque em . 

2. Introduza o endereço de e-mail do destinatário da mensagem no campo Para. Se estiver a 

enviar o e-mail para vários destinatários, separe os endereços de e-mail com vírgulas. Pode 

adicionar um número ilimitado de destinatários da mensagem. 

Se quiser enviar uma cópia (Cc) ou uma cópia oculta (Bcc) do e-mail a outros destinatários, 

toque em  e, em seguida, toque em Adicionar Cc/Bcc. 

3. Introduza o assunto do e-mail e escreva a mensagem. 

Se quiser adicionar um anexo de imagem/vídeo, toque em  > Anexar ficheiro para 

seleccionar a imagem/o vídeo que pretende anexar. 

4. Depois de redigir o e-mail, toque em . 

Responder a um e-mail ou encaminhá-lo 

1. Na lista de correio, toque no e-mail a que pretende responder ou encaminhar. 

2. Toque em  para responder. Pode também tocar em  > Responder a todos ou 

Encaminhar. 

3. Efectue uma das seguintes operações: 

 Se seleccionou Responder a todos, introduza a mensagem. 

 Se seleccionou Encaminhar, especifique os destinatários da mensagem e introduza 

qualquer texto adicional que pretenda incluir na mensagem encaminhada. 

4. Toque em  para enviar. 

Procurar um e-mail 

1. Na lista de correio, toque em . 

2. Introduza as palavras-chave de procura na caixa e toque em Pesquisar correio. 

Personalizar as definições do Gmail 
Na lista de correio, toque em  > Definições de etiquetas para personalizar as suas 

definições do Gmail. 
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Maps 
Maps permite-lhe encontrar a sua localização actual, ver as condições de trânsito em tempo 

real (consoante a disponibilidade na sua zona) e obter direcções detalhadas para vários destinos. 

Pode ver imagens de satélite, mapas de trânsito ou outros tipos de mapas da sua localização 

actual ou de outras localizações. 

Activar o serviço de localização 
Antes de abrir Maps para encontrar a sua localização ou procurar locais de interesse, tem de 

activar o serviço de localização. 

1. No ecrã Início, toque em . 

2. Toque em Acesso à localização e active o serviço de localização. 

Abrir Mapas 
No ecrã Início, toque em Google > . 

Procurar locais de interesse 

1. No mapa, toque na caixa Pesquisar. 

2. Introduza o local que pretende procurar na caixa de procura e, em seguida, toque em 

Pesquisar. Os resultados da procura serão apresentados no mapa. 

Obter direcções 

1. Quando visualizar um mapa, toque em . 

2. Toque em A Minha Localização, introduza o local de origem na caixa Selecione o ponto 

de partida…. 

3. Toque em Selecione o destino…, introduza o local de destino na caixa Selecione o 

destino…. 

4. Toque no ícone de automóvel, transportes públicos ou a pé. As direcções irão aparecer numa 

lista. 

5. Toque num item das direcções na lista para ver no mapa. 

YouTube 
YouTube é um serviço gratuito de transmissão em sequência de vídeo online do Google para 

ver, procurar e carregar vídeos. 
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Abrir o YouTube 
No ecrã Início, toque em Google > . 

Procurar um vídeo 

1. No ecrã YouTube, toque em . 

2. Introduza uma palavra-chave de procura e toque no ícone Pesquisar no teclado.  

Serão apresentados vários resultados da procura por baixo da barra de notificações. Percorra os 

resultados e toque num vídeo para vê-lo. 

Play Store 
O Android Market fornece acesso directo a aplicações e jogos, que pode transferir e instalar no 

telefone. 

Abrir a aplicação Market 
No ecrã Início, toque em . 

Procurar aplicações 
Há várias formas de encontrar aplicações no ecrã inicial da Play Store para além de tocar em 

APLICAÇÕES, incluindo: 

 TOP GRÁTIS 

 TOP NOVIDADES GRÁTIS 

 TENDÊNCIAS 

Instalar uma aplicação 

1. Em Play Store, seleccione uma categoria e, em seguida, toque na aplicação que pretende 

transferir. No ecrã de detalhes da aplicação, pode ver mais informações sobre esta aplicação, 

tais como custo, classificação geral, comentários de utilizadores e aplicações semelhantes. 

Ao percorrer para baixo, pode ver informações do programador, incluindo outras aplicações 

do mesmo programador e o link para o respectivo site. Além disso, pode enviar um e-mail ao 

programador. 

2. Para instalar a aplicação, toque em INSTALAR (se for gratuita) ou no botão com o preço (se 

não for gratuita) e confirme a sua transferência ou compra. 

3. Para verificar o progresso de uma transferência, abra o painel de notificações. A maioria das 

aplicações é instalada em poucos segundos. 
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Depois de a aplicação ter sido transferida e instalada no telemóvel, o ícone de transferência de 

conteúdo irá surgir na barra de notificações. 

Se quiser instalar uma aplicação que não seja do Market, toque em  > Segurança e, 

em seguida, marque a caixa de verificação Fontes desconhecidas para permitir a 

instalação da aplicação não Market. 

Desinstalar uma aplicação 

1. No ecrã Play Store, toque em  na parte superior esquerda e, em seguida, toque em As 

minhas aplicações. 

2. Toque na aplicação que pretende desinstalar e, a seguir, em DESINSTALAR. 

3. Quando lhe for solicitado, toque em OK para remover a aplicação do telemóvel. 
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Informações de sincronização 
Algumas aplicações no telemóvel permitem-lhe aceder às mesmas informações pessoais que 

pode adicionar, visualizar e editar no seu computador. Se adicionar, alterar ou eliminar as suas 

informações em qualquer uma destas aplicações na Web, as informações actualizadas 

também serão apresentadas no telemóvel. 

Isto é possível através da sincronização de dados sem fios. O processo decorre em segundo 

plano e não interfere com a utilização do telemóvel. 

Gerir as contas 
Pode sincronizar contactos, e-mail e outras informações no telemóvel com várias contas do 

Google ou outros tipos de contas, dependendo das aplicações instaladas no telemóvel. 

Por exemplo, pode começar por adicionar a sua conta pessoal do Google, para que os seus 

e-mails pessoais, contactos e calendário estejam sempre disponíveis. Pode, em seguida, 

adicionar uma conta profissional para ter por perto os seus e-mails e contactos profissionais. 

Se pretender, pode adicionar várias contas do Google ou outras contas. 

Adicionar uma conta 
Quando adicionar uma conta, a aplicação Contactos compara os contactos da nova conta 

sincronizada com os contactos das contas existentes no telemóvel e tenta unir os contactos 

em duplicado numa única entrada em Contactos. Apesar de a entrada ser apenas uma, os 

dados dos contactos em si não são unidos. 

1. No ecrã Início, toque em  > Adicionar conta. 

Em certos casos, poderá ser necessário obter detalhes da conta através de um suporte 

de TI. Por exemplo, poderá ser necessário saber qual é o domínio da conta ou o 

endereço do servidor. 

2. Toque no tipo de conta a adicionar. 

3. Siga os passos indicados no ecrã para introduzir as informações necessárias e opcionais 

relativas à conta. A maior parte das contas requer um nome de utilizador e uma 

palavra-passe, mas os detalhes dependem do tipo de conta e da configuração do serviço ao 

qual está a estabelecer ligação. 

4. Quando tiver terminado, a conta será adicionada à lista no ecrã. 
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Adicionar uma conta Exchange 

1. No ecrã Início, toque em  > Adicionar conta. 

2. Toque em Empresarial. 

3. Siga as instruções e introduza as informações necessárias relativas à conta Exchange que 

pretende adicionar. Para mais detalhes, contacte o administrador do servidor. 

4. Toque em Seguinte para visualizar o ecrã Configuração da conta. Configure as 

definições. 

5. Toque em Seguinte para ver as definições da conta. Configure as definições de 

sincronização desta conta. 

6. Toque em Seguinte para concluir a configuração das definições da conta. Se os endereços 

de e-mail não ficarem devidamente sincronizados, contacte o administrador do servidor. 

7. Toque em Seguinte. 

Remover uma conta 
Pode remover uma conta e eliminá-la do telemóvel, assim como todas as informações a ela 

associadas, incluindo e-mail, contactos, definições, etc. No entanto, não pode remover 

determinadas contas, tais como a primeira conta com que iniciou sessão no telemóvel. Se 

tentar remover determinadas contas, todas as informações pessoais a elas associadas serão 

eliminadas. 

Todas as contas serão removidas quando se repõem as predefinições do telemóvel. 

1. No ecrã Início, toque em . 

2. Em CONTAS, seleccione o tipo de conta adicionado, tal como Empresarial, Facebook, 

Google ou Twitter. 

3. No ecrã de contas, toque na conta a eliminar. 

4. Toque em  > Remover conta. 

5. Confirme que pretende remover a conta. 

Personalizar a sincronização da conta 
Pode configurar as opções de utilização e sincronização de dados em segundo plano para 

todas as aplicações no telefone. Pode também configurar o tipo de dados a sincronizar para 

cada conta. 
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No caso de algumas contas, a sincronização é bidireccional; as alterações efectuadas nas 

informações no telemóvel também são aplicadas às informações na Web. Certas contas 

suportam apenas a sincronização unidireccional; as informações disponíveis no telemóvel são 

só de leitura. 

Configurar as definições de sincronização gerais 

1. No ecrã Início, toque em . 

2. Em CONTAS, seleccione o tipo de conta adicionado, tal como Empresarial, Facebook, 

Google ou Twitter. 

3. No ecrã de contas, toque na conta e faça o seguinte: 

 Marque ou desmarque a caixa de verificação para controlar se as aplicações e os serviços 

podem transmitir dados quando não estiver a utilizá-los directamente (ou seja, quando 

estiverem em execução em segundo plano). 

Se desmarcar esta opção, Gmail irá parar de receber novos e-mails, Calendário deixará de 

sincronizar eventos, etc. até que os actualize. 

 Marque ou desmarque a caixa de verificação para controlar se as alterações que efectuou 

nas informações via telefone ou Internet são sincronizadas automaticamente entre elas. 

Por exemplo, quando esta opção está seleccionada, as alterações que efectua em Contactos 

no telemóvel são aplicadas automaticamente nos contactos do Google na Internet. 

Alterar as definições de sincronização de uma conta 

1. No ecrã Início, toque em . 

2. Em CONTAS, seleccione o tipo de conta adicionado, tal como Empresarial , Facebook, 

Google ou Twitter. 

3. No ecrã de contas, toque na conta cujas definições de sincronização pretende alterar. 

Surge o ecrã de dados e sincronização, com uma lista dos tipos de informações que a conta 

pode sincronizar. 

4. Seleccione os itens que pretende sincronizar na lista e toque em  > Sincronizar 

agora. 

O seu telefone irá sincronizar automaticamente os itens seleccionados. 
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Utilizar outras aplicações 

Calendário 
Calendário é o seu assistente pessoal, que o ajuda a gerir, organizar e manter-se a par de 

todos os eventos importantes. 

Abrir o calendário 
No ecrã Início, toque em . 

Criar um novo evento 

1. Em qualquer vista do calendário, toque em  para abrir o ecrã de detalhes do evento. 

Se tiver mais do que um calendário, seleccione o calendário no qual pretende guardar o 

evento. 

2.  Introduza os detalhes do evento, tais como o nome, a hora e a localização do evento. 

Personalizar as definições dos calendários 
Em qualquer vista do calendário, toque em > Definições e seleccione entre o seguinte: 

 Ocultar eventos recusados: seleccione para ocultar eventos cujos convites recusou. 

 Escolher som de toque: toque para seleccionar o toque a reproduzir quando recebe um 

lembrete de evento. 

 Vibração: seleccione para que o telemóvel vibre quando recebe uma notificação de 

evento. 

 Hora predefinida da notificação: toque para seleccionar o tempo de antecedência 

predefinido com que pretende receber o lembrete de um evento. 

Pastas 
Pastas é o equivalente a ter um assistente pessoal (PA) de bolso para o ajudar a organizar, 

editar e eliminar ficheiros e pastas. 

Abrir o gestor de ficheiros 

1. No ecrã Início, toque em . 

2. Seleccione CATEGORIAS ou LOCAL. 

3. Toque em  ou  para copiar, cortar. 
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4. Seleccione os ficheiros ou as pastas que pretende copiar ou mover. 

5. Seleccione o caminho para onde pretende copiar ou mover o ficheiro. Toque em COLAR 

para mover ou copiar o ficheiro para o caminho seleccionado. 

Ver o estado da memória 
No ecrã Início, toque em  > Armazenamento. Será apresentado o ecrã de gestão de 

memória. Este ecrã permite-lhe ver o estado da memória e a memória disponível no telemóvel 

e no cartão microSD. 

Relógio 
O relógio permite-lhe ver as horas no mundo inteiro, utilizar o cronómetro ou o temporizador 

para ter a noção do tempo ou definir alarmes para acordar de manhã. 

Abrir o relógio 
No ecrã Início, toque em . 

Abrir os alarmes 
No ecrã Relógio, toque em Alarme. 

Adicionar um alarme 

1. No ecrã da lista de alarmes, toque em Adicionar alarme. 

2. Defina a hora e, em seguida, toque em Concluído. 

3. Configure a hora do alarme, o toque, a frequência de repetição e mais. 

Personalizar as definições de alarme 
No ecrã da lista de alarmes, toque em  > Definições para personalizar as definições de 

alarmes. 

Calculadora 
A calculadora permite realizar operações de aritmética básicas. 

Abrir a calculadora 
No ecrã Início, toque em Ferramentas > . 
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Notas 
Notas inclui um processador de texto simples. Pode adicionar, editar e eliminar notas na lista 

de notas. 

1. No ecrã Início, toque em . 

2. Toque em Adicionar nota para criar a primeira nota. 

3. Introduza as informações e toque em  para guardar a nota. 

4. Toque em  para adicionar uma nota. 
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Gerir o telemóvel 
Para configurar o telemóvel, toque em . 

Configurar a data e a hora 
Quando o telemóvel utiliza as definições de data e hora fornecidas automaticamente 

pela rede, não é possível definir manualmente a data, a hora e o fuso horário. 

1. No ecrã Definições, toque em Data e hora. 

2. Desmarque a caixa de verificação Data e hora automáticas. 

3. Toque em Definir data e deslize para cima e para baixo para definir a data do telefone. 

4. Toque em Definir hora e deslize para cima e para baixo para definir a hora do telefone. 

5. Desmarque a caixa de verificação Fuso horário automático. Toque em Selecionar fuso 

horário para seleccionar o fuso horário da lista. Percorra para cima ou para baixo para ver 

mais fusos horários. 

6. Marque ou desmarque a caixa de verificação Formato de 24 horas para alternar entre os 

formatos de 24 e de 12 horas. 

7. Toque em Selecionar formato de data para seleccionar como pretende apresentar a data 

no telemóvel. 

Configurar o visor 

Ajustar brilho do ecrã 

1. No ecrã Definições, toque em Visualização > Brilho. 

2. Pode arrastar o controlo de deslize para ajustar manualmente o brilho do ecrã do 

telemóvel. 

Ajustar o período de tempo decorrido antes de o ecrã se desligar 
Se o telemóvel estiver inactivo durante vários minutos, o ecrã será desligado para poupar a 

carga da bateria. Para definir um tempo de inactividade mais longo ou mais curto: 

1. No ecrã Definições, toque em Visualização > Suspender. 

2. Seleccione o período de tempo durante o qual pretende que o ecrã fique iluminado. 
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Definir toques 

Ajustar o volume 
Pode ajustar o volume no ecrã Início ou nos ecrãs da maioria das aplicações (tais como o ecrã 

apresentado durante uma chamada ou quando estiver a reproduzir música ou vídeos). Prima 

os botões Volume para ajustar o volume para o nível pretendido. Também pode ajustar o 

volume no ecrã de definições. 

1. No ecrã Definições, toque em Perfis de som. 

2. Toque em Geral > Volumes. 

3. Arraste o cursor de deslize para a esquerda para reduzir o volume ou para a direita para 

aumentá-lo. 

4. Toque em Ignorar para guardar o ajuste. 

Alterar o toque do telemóvel 

1. No ecrã Definições, toque em Perfis de som. 

2. Toque Geral. 

3. Em CHAMADA RECEBIDA, seleccione o cartão SIM para o qual pretende mudar o toque. 

4. Na lista de toques, seleccione o toque pretendido. 

5. Toque em Confirmar. 

Alterar o toque de mensagens 

1. No ecrã Início, toque em . 

2. Na lista de mensagens, toque em  > Definições. 

3. Seleccione a caixa de verificação Notificações e toque em Som SIM1 ou em Som SIM2. 

4. Na lista de toques, seleccione o toque pretendido. 

5. Toque em Confirmar. 

Ligar o modo silencioso 

1. No ecrã Definições, toque em Perfis de som. 

2. Seleccione a caixa de verificação Silencioso para silenciar todos os sons excepto alarmes, 

música e vídeos. 
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Definir serviços do telefone 

Personalizar as definições de chamada 
Os fornecedores de serviços móveis oferecem diferentes serviços, tais como encaminhamento 

de chamadas, chamadas em espera, números de marcação fixa e correio de voz. Pode 

personalizar muitos destes serviços caso façam parte do seu plano de chamadas. 

No ecrã Início, toque em  e depois toque em  > Definições > Correio de voz para 

personalizar as funções de chamada. 

Activar roaming de dados 

1. No ecrã Definições , toque em Dados móveis. 

2. Seleccione o cartão SIM pretendido. 

3. Seleccione a caixa de verificação Dados em roaming. 

O acesso a serviços de dados durante o roaming pode implicar custos adicionais. 

Informe-se junto do seu fornecedor de serviços sem fios sobre os tarifários de roaming 

de dados. 

Desligar o serviço de dados 
No ecrã Definições, toque no botão Dados móveis. para desligar o serviço de dados. 

Configurar a conversão de texto em voz 
Utilize as definições de conversão de texto em voz para configurar o sintetizador de conversão 

de texto em voz do Android, para aplicações que possam tirar partido desta função. 

Ajustar a velocidade da voz 

1. No ecrã Definições, toque em Idioma e entrada.  

2. Em VOZ, toque em Saída de texto para voz > Nível de voz. 

3. Seleccione uma velocidade de pronunciação do texto. 

Proteger o telemóvel 

Activar o PIN do cartão SIM 

1. No ecrã Definições, toque em Segurança. 

2. Em BLOQUEIO DO CARTÃO SIM, toque em Configurar bloqueio do SIM . 
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3. Seleccione o cartão SIM pretendido. 

4. Seleccione a caixa de verificação Bloquear cartão SIM. 

5. Utilize o teclado para introduzir o PIN e toque em OK. 

6. Para alterar o PIN a qualquer momento, toque em Mudar PIN do SIM. 

Pode ligar do telemóvel para números de emergência em qualquer altura. 

 

Proteger o telemóvel com um bloqueio de ecrã 
Para manter os dados mais seguros, bloqueie o ecrã e/ou solicite um padrão de desbloqueio 

do ecrã sempre que ligar o telemóvel ou este for reactivado a partir do modo de suspensão. 

1. No ecrã Definições, toque em Segurança > Bloqueio de ecrã > Padrão. 

2. Deslize o dedo na vertical, horizontal ou diagonal e ligue pelo menos quatro pontos numa 

ordem à sua escolha. Levante o dedo do ecrã quando tiver terminado. 

Deverá arrastar o dedo entre os pontos no ecrã para criar o padrão, não apenas tocar nos 

pontos individuais. 

3. O telemóvel irá gravar o padrão. Toque em Continuar. 

4. Quando lhe for solicitado, desenhe novamente o padrão de desbloqueio do ecrã e, 

seguidamente, toque em Confirmar. 

Para alterar o padrão de desbloqueio do ecrã, toque em Segurança > Bloqueio de ecrã. 

Proteger o telemóvel com um PIN numérico 
Pode definir um PIN numérico para bloquear o telefone. 

1. No ecrã Definições, toque em Segurança > Bloqueio de ecrã > PIN. 

2. Introduza pelo menos quatro caracteres. 

3. Toque em Continuar. 

4. Introduza novamente os mesmos caracteres e toque em OK. 

Para alterar o PIN, toque em Segurança > Bloqueio de ecrã. 

Gerir aplicações 

Ver uma aplicação instalada 

1. No ecrã Definições, toque em Aplicações. 

2. Na lista de aplicações, efectue uma das seguintes acções: 
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 Toque em  e em Ordenar por tamanho. Em seguida, toque numa aplicação para 

ver os respectivos detalhes. 

 Toque numa aplicação directamente para ver os respectivos detalhes. 

Desinstalar uma aplicação 
Não é possível desinstalar as aplicações pré-instaladas no sistema. 

 

1. No ecrã Definições, toque em Aplicações. 

2. Toque numa aplicação e, em seguida, em Desinstalar. 

Mover uma aplicação para o cartão microSD 
Algumas aplicações foram concebidas para serem guardadas no armazenamento USB do 

telefone ou no cartão microSD (consoante o modelo do telefone), em vez de no respectivo 

armazenamento interno. Outras foram concebidas para permitirem alterar a localização onde 

são guardadas. Poderá achar útil remover aplicações volumosas do armazenamento interno, a 

fim de libertar mais espaço para aplicações que não oferecem essa opção. 

1. No ecrã Definições, toque em Aplicações. 

2. Toque numa aplicação da lista. Em seguida, toque em Mover para cartão SD para 

remover toda a aplicação do armazenamento interno do telefone. 

Formas de libertar memória do telemóvel 

 Mova ficheiros e anexos de e-mail para o cartão microSD. 

 Em Internet, elimine todos os ficheiros de Internet temporários e as informações do 

histórico do browser. 

 Mova as aplicações para o cartão microSD. 

 Desinstale quaisquer programas transferidos que já não utiliza. 

Restaurar o telemóvel 

Criar uma cópia de segurança dos dados 
Pode utilizar a sua conta do Google para criar uma cópia de segurança das definições do 

telemóvel nos servidores do Google. Se trocar de telemóvel, as definições cuja cópia de 

segurança criou serão transferidas para o novo telemóvel quando iniciar sessão pela primeira 

vez na sua conta do Google. 
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1. No ecrã Definições, toque em Cópia seg. e repor definiç. 

2. Seleccione a caixa de verificação Cópia de segurança dos meus dados. 

Restaurar os dados de fábrica 
Se restaurar o telemóvel para as definições de fábrica, todos os dados pessoais armazenados 

no mesmo, incluindo informações sobre a conta do Google, quaisquer outras contas que 

tenha configurado, as definições do sistema e das aplicações e quaisquer aplicações que 

tenha instalado, serão apagados. O restauro do telefone não apaga quaisquer actualizações 

do sistema que tenha transferido.  

1. No ecrã Definições, toque em Cópia seg. e repor definiç > Reposição dos dados de 

fábrica. 

2. Quando isso lhe for solicitado, toque em Repor telefone e em Apagar tudo. O telemóvel 

restaura as definições de fábrica originais e reinicia. 

Actualização online 
A função de actualização online está pré-instalada no telemóvel. Quando está disponível novo 

software, surgem as informações da versão e é-lhe solicitado que proceda à actualização. No 

ecrã Definições, pode também tocar em Atualizações do sistema > Atualização online 

para verificar se há novo software disponível. 

Quando actualizar: 

1. Crie uma cópia de segurança das suas informações pessoais. Não serão eliminadas 

quaisquer informações pessoais após a actualização. 

2. Certifique-se de que o armazenamento do telefone ou o cartão microSD tem espaço 

suficiente para guardar a nova versão do software. 

3. Efectue a actualização online de acordo com as instruções apresentadas no ecrã. 



Modelo: HUAWEI Y625-U51                              6011710_01

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.
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