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Já pode fazer chamadas

1. Pegue no telefone

2. Marque o número 
para o qual quer ligar

3. Carregue na tecla 
verde

4. Para terminar a 
chamada, carregue na 
tecla vermelha
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O telefone não é só para fazer chamadas. 
Saiba o que mais pode fazer com ele.

Pode ver quem ligou quando não atendeu

Quando não atende alguma chamada, o seu telefone diz-lhe que tem chamadas 
perdidas.
Para ver quem lhe ligou, carregue na tecla  do lado esquerdo.

Se quiser ligar de volta, use as setas da tecla
                 para escolher o número e carregue
                 na tecla verde.
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Pode gravar até 200 números no telefone 

Para gravar um número:
1. Carregue na tecla vermelha 

2. Carregue na tecla  do lado esquerdo

3. Use a tecla  para passar as opções do menu, até aparecer a palavra 
Contactos no visor

4. Carregue na tecla 

5. Irá ver uma barra preta sobre a palavra Contactos. Use a tecla  para 
colocar a barra preta sobre Adic. novo

6. Carregue na tecla 

7. Carregue novamente na tecla 

8. Carregue mais uma vez na tecla 

9. Use as teclas do telefone para escrever o nome do novo contacto (pode usar 
um máximo de 20 caracteres). Se se enganar a escrever, carregue na tecla  

  do lado direito para limpar o que escreveu 
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10. Carregue na tecla 
11. Irá ver uma barra preta sobre o nome do novo contacto. Use a tecla  

para colocar a barra preta sobre a palavra Número (Sem número)
12. Carregue na tecla  
13. Use as teclas do telefone para escrever o número do novo contacto.             

Se se enganar a escrever, carregue na tecla  do lado direito para limpar   
o que escreveu

14. Carregue na tecla  
15. Carregue na tecla  do lado esquerdo

16. Quando aparecer a palavra Concluído no visor, o novo contacto ficou 
gravado na pasta Contactos do menu do telefone

17. Para sair do menu, carregue na tecla vermelha
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Quer ver os contactos que já gravou?

Para ver os contactos gravados:
1. Carregue na tecla vermelha

2. Carregue na tecla  do lado direito

3. Use as teclas  e   para passar os contactos gravados

Se quiser ligar para um contacto gravado:
1. Siga os passos anteriores

2. Use as teclas  e   para colocar a barra preta sobre o contacto escolhido

3. Pegue no auscultador e carregue na tecla verde
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Pode acertar  a hora e a data no telefone

Para acertar a hora:
1. Carregue na tecla vermelha

2. Carregue na tecla  do lado esquerdo

3. Use a tecla  para passar o menu, até aparecer a palavra Configurações 
no visor

4. Carregue na tecla 

5. Irá ver uma barra preta sobre a palavra Apresentação. Carregue uma vez na 
tecla  , para colocar a barra preta sobre  2  Telefone

6. Carregue na tecla 
7. Carregue novamente na tecla 

8. Carregue mais uma vez na tecla  
9. Use as teclas do telefone para escrever a hora no formato HH:MM                    

Por exemplo, 12:30

10. Carregue na tecla 
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11. Quando aparecer a palavra Concluído no visor, a hora foi acertada

12. Para sair do menu, carregue na tecla vermelha

Para acertar a data:
1. Carregue na tecla vermelha

2. Carregue na tecla  do lado esquerdo

3. Use a tecla  para passar o menu até aparecer a palavra Configurações   
no visor

4. Carregue na tecla 

5. Irá ver uma barra preta sobre a palavra  Apresentação. Carregue uma vez na 
tecla  para colocar a barra preta sobre  2  Telefone

6. Carregue na tecla 

7. Carregue novamente na tecla 

8. Irá ver uma barra preta sobre a palavra Hora. Use a tecla  para colocar a 
barra preta sobre Data

9. Carregue na tecla 
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10. Use as teclas do telefone para escrever a data no formato DD-MM-AAAA  
Por exemplo, 31/12/2014

11. Carregue na tecla 

12. Se aparecer a palavra Concluído no visor, a hora foi acertada

13. Para sair do menu, carregue na tecla vermelha
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Pode mudar o volume do toque do telefone

Para mudar o volume do toque:
1. Carregue na tecla vermelha

2. Carregue na tecla  do lado esquerdo

3. Use a tecla   para passar o menu até aparecer a palavra Configurações  
no visor

4. Carregue na tecla  
5. Irá ver uma barra preta sobre a palavra Apresentação. Carregue duas vezes  

na tecla , para colocar a barra preta sobre  3  Configurações
6. Carregue na tecla 

7. Verá uma barra preta sobre  1  Tom de chamada. Use a tecla  para 
colocar a barra preta sobre  3  Volume de toque

8.  Carregue na tecla  
9. Irá ouvir o toque do seu telefone. Use as teclas   e   para aumentar 

ou diminuir o volume do toque do telefone
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Podemos enviar-lhe mensagens escritas (SMS) para o seu 
telefone 

Quando lhe enviamos uma mensagem escrita, o seu telefone diz-lhe que tem  
mensagens novas.

Para ler uma mensagem nova:
1. Carregue na tecla  do lado esquerdo e o telefone mostra-lhe a 

mensagem não lida mais recente

2. Use a tecla  para ler a mensagem até o fim

3. Para sair do menu, carregue na tecla vermelha

10.  Quando ouvir o toque com o volume que quer, carregue na tecla  e a 
sua escolha será gravada

11.   Para sair do menu, carregue na tecla vermelha
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Para ler uma mensagem antiga:
1. Carregue na tecla 
2. Carregue novamente na tecla 

3. Irá ver uma barra preta sobre Criar mensagem. Carregue na tecla   para 
colocar a barra preta sobre  2   Caixa de Entrada

4. Carregue na tecla 

5. Use as teclas   e  para colocar a barra preta sobre a mensagem que 
quer ler

6. Carregue na tecla 

7. Use a tecla  para ler a mensagem até o fim

8. Para sair do menu, carregue na tecla vermelha
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Precisa de ajuda? Ligue 16103. 

Se ligar do seu telefone NOS e não precisar ser atendido pelo assistente,  
não paga nada.

Estamos disponíveis para falar consigo, todos os dias das 8:00 às 24:00.

Se tiver algum problema com o seu telefone, pode levá-lo a um dos nossos 
centros de assistência. 

Ligue 16103, para saber onde podemos resolver o seu problema, ou procure-
nos em:

Amadora
Rua Quinta do Pinheiro, lote 10 – R/C
Alfragide

Porto
Casa da Música – Espaço Plaza
Avenida da Boavista, 604 a 610 - Porto

af_47301_H8_Guia do Telefone.indd   15 4/15/14   10:16 AM



16

Avisos e precauções

Esta secção contém informações importantes relacionadas com as instruções 
de funcionamento do dispositivo. Contém também informações sobre como 
utilizar o dispositivo de forma segura. Leia estas informações cuidadosamente 
antes de utilizar o dispositivo.

Dispositivo eletrónico
Desligue o dispositivo se a utilização deste for proibida. Não utilize o dispositivo 
sempre que este possa originar situações perigosas ou causar interferência 
com outros dispositivos eletrónicos.

Dispositivo médico
Siga as regras e regulamentações estipuladas pelos hospitais e instalações 
de assistência médica. Não utilize o seu dispositivo quando a utilização deste           
for proibida.

Os fabricantes de pacemakers recomendam uma distância mínima de 15 
cm entre um dispositivo e um pacemaker de forma a prevenir uma potencial 
interferência com este. Se estiver a utilizar um pacemaker, utilize o dispositivo 
no lado oposto do pacemaker e não transporte o dispositivo no bolso da frente.
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Atmosfera potencialmente explosiva
Desligue o dispositivo em todas as áreas com uma atmosfera potencialmente  
explosiva e proceda em conformidade com toda a sinalização e instruções. 

As áreas que podem ter atmosferas potencialmente explosivas incluem locais 
onde normalmente se aconselharia a paragem do motor do veículo. 

O despoletar de faíscas nestas áreas poderá provocar uma explosão ou incêndio, 
resultando em ferimentos ou mesmo mortes. Não utilize o dispositivo em 
pontos de reabastecimento, tais como estações de serviço. 

Actue em conformidade com as restrições relativas à utilização de equipamento 
de rádio em áreas de depósitos de combustível, armazenamento, distribuição e 
fábricas de produtos químicos. 

Para além disso, respeite as restrições das áreas onde se encontram em 
progresso operações com explosivos. Antes de utilizar o dispositivo, tenha 
em atenção áreas com atmosferas potencialmente explosivas, as quais se 
encontram, mas nem sempre, claramente assinaladas. Tais localizações incluem 
áreas por baixo do convés em embarcações, locais de transferência química ou 
de armazenamento e áreas em que atmosfera contém produtos químicos 
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ou partículas, tais como grãos, poeiras ou poeiras metálicas. Informe-se junto 
dos fabricantes de veículos que utilizam gás de petróleo liquefeito (tal como 
propano ou butano) se este dispositivo pode ser utilizado de forma segura nas 
suas imediações.

Ambiente de funcionamento
Não utilize ou carregue o dispositivo em locais com pó, húmidos ou sujos, 
ou com campos magnéticos. Caso contrário, poderá resultar no mau 
funcionamento do circuito.

Num dia de tempestade com trovoada, não utilize o dispositivo para prevenir 
quaisquer danos causados por relâmpagos.

Não toque na antena durante uma chamada. Tocar na 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.

Utilize acessórios autorizados pelo fabricante. A utilização de acessórios não 
autorizados tornará a garantia nula e inválida. 

Uma vez que o dispositivo necessita de eliminar calor durante o funcionamento, 
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coloque o dispositivo e a fonte de alimentação num local ventilado e à sombra. 

Não tape o dispositivo, não coloque objetos sobre o mesmo, nem coloque o 
dispositivo perto de água, fogo, bem como de materiais inflamáveis e explosivos.

Este dispositivo deve ser instalado e utilizado a uma distância mínima de 20 cm 
entre a antena e todas as pessoas.

Mantenha a temperatura ambiente entre -10°C e 45 °C enquanto o dispositivo 
estiver a ser carregado. Mantenha a temperatura ambiente entre -10 °C e 55 °C 
aquando da utilização do dispositivo carregado através de bateria.

Segurança das crianças
Cumpra todas as precauções no que respeita à segurança das crianças. Deixar 
uma criança brincar com o dispositivo ou respetivos acessórios, que podem 
incluir peças que podem ser retiradas do dispositivo, pode ser perigoso, uma vez 
que pode existir o risco de asfixia. Certifique-se de que crianças pequenas são 
mantidas afastadas do dispositivo e acessórios.

Acessórios
Utilize apenas os acessórios fornecidos pelo fabricante. A utilização de acessórios 
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de outros fabricantes ou vendedores com este modelo do dispositivo poderá 
invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao dispositivo, poderá 
resultar no não funcionamento do dispositivo e pode revelar-se perigosa. 

Bateria e carregador
Desligue o carregador da tomada elétrica e do dispositivo quando não estiver  
em utilização.

Não ligue dois pólos da bateria com condutores, tais como materiais 
metálicos, chaves ou jóias. Caso contrário, a bateria poderá entrar em curto-
circuito e causar ferimentos e queimaduras no corpo.

Não desmonte a bateria ou solde os pólos da mesma. De outra forma, poderá 
resultar numa perda de eletrólito, sobreaquecimento, incêndio ou explosão.

Caso se verifique uma fuga de eletrólito, certifique-se de que o eletrólito não 
entra em contacto com a pele e olhos. Caso o eletrólito entre em contacto 
com a pele ou olhos, lave os olhos de imediato com água limpa e consulte   
um médico.

Se a bateria ficar deformada, alterar a cor, ou aquecer anormalmente 
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durante o seu carregamento ou armazenamento, retire-a imediatamente 
e pare de a utilizar. Caso contrário, poderá resultar numa fuga da bateria, 
sobreaquecimento, explosão ou incêndio.

Se o cabo de alimentação estiver danificado (por exemplo, se o cabo estiver 
exposto ou partido) ou se a ficha se soltar, interrompa a utilização do cabo de 
imediato. De outra forma, poderá resultar em choque elétrico, curto-circuito 
do carregador ou um incêndio.

Não proceda à eliminação das baterias utilizando fogo, uma vez que estas 
podem explodir. As baterias podem igualmente explodir se danificadas.

Perigo de explosão se a bateria for colocada incorretamente.

Recicle ou elimine as pilhas usadas de acordo com os regulamentos locais     
ou consulte as instruções fornecidas com o dispositivo.

Aviso: 
No equipamento com fios, a saída da tomada deverá encontrar-se perto do equipamento e deverá ser facilmente acessível.
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Limpeza e manutenção
O telefone, bateria e carregador não são resistentes à água.                  
Mantenha-os secos.

Proteja o dispositivo, bateria e carregador da água ou vapor. Não toque no 
dispositivo ou no carregador com as mãos húmidas. Caso contrário, poderá 
resultar em curto-circuito, avaria do dispositivo e choque elétrico no utilizador.

Não coloque o dispositivo, a bateria ou o carregador em locais onde possam 
ser danificados devido a colisão. Caso contrário, poderá resultar numa fuga da 
bateria, avaria do dispositivo, sobreaquecimento, incêndio ou explosão.

Não coloque suportes de armazenamento magnético, tais como cartões 
magnéticos disquetes, próximos do dispositivo. A radiação do dispositivo 
pode apagar a informação armazenada nos mesmos.

Não deixe o dispositivo, a bateria ou o carregador num local cuja temperatura 
seja muito elevada ou baixa. Caso contrário, estes poderão não funcionar 
corretamente podendo resultar em incêndio ou em explosão.

Não coloque objetos de metal afiados, tais como pinos, próximos dos 
dispositivos de audição.
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O dispositivo de audição pode atrair objetos e feri-lo aquando da utilização     
do dispositivo. 

Antes da limpeza ou manutenção do dispositivo, desligue-o da fonte de 
alimentação e do carregador.

Não utilize qualquer detergente químico, pó ou outros agentes químicos (tais 
como álcool e benzina) para limpar o dispositivo e o carregador.

De outra forma, poderá causar danos em peças do dispositivo ou um incêndio. 
Pode limpar o dispositivo e o carregador com um pano suave, húmido e      
anti-estática.

Não desmonte o dispositivo ou os acessórios. Caso contrário, a garantia do 
dispositivo e dos acessórios não é válida e o fabricante não tem obrigação de 
pagar os danos causados.

Chamada de emergência
Pode utilizar o dispositivo para chamadas de emergência na área de cobertura.
A ligação, contudo, não pode ser garantida em todas as condições.
Não deve depender unicamente do dispositivo para comunicações essenciais.
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Informações sobre eliminação e reciclagem

Este símbolo (ou sem uma barra sólida) presente no dispositivo e/ou na 
embalagem e nas baterias, quando estas estiverem incluídas, indica que o 
dispositivo, os respetivos acessórios elétricos (por ex. auriculares, adaptador, 
cabo) e as baterias não devem ser eliminados como lixo doméstico normal.

Estes itens não devem ser eliminados como resíduos sólidos urbanos sem 
separação, devendo ser entregues num ponto de recolha certificado para 
reciclagem ou eliminação adequada no fim da sua vida útil. 

Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem do dispositivo ou das 
baterias, contacte o município local, o serviço de eliminação de resíduos 
domésticos ou o estabelecimento onde os adquiriu.

A eliminação do dispositivo e das baterias, caso estejam incluídas, está sujeita à 
Diretiva 2012/19/UE, relativa aos resíduos e equipamentos elétricos e eletrónicos 
(REEE (reformulação), e à Diretiva 2006/66/UE, relativa a pilhas e acumuladores 
e respetivos resíduos. O objetivo da separação dos REEE e das baterias de outros 
resíduos é minimizar o potencial impacto ambiental sobre a saúde pública de 
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quaisquer substâncias perigosas que estes objetos possam conter.

Redução de substâncias perigosas

Este dispositivo está em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 
1907/2006 relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias 
químicas (REACH) e com a Diretiva 2011/65/UE, relativa à restrição do uso de 
determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos 
(RoHS (reformulação).

As baterias, caso estejam incluídas, estão em conformidade com a Diretiva 
2006/66/UE, relativa a pilhas e acumuladores e respetivos resíduos.

Para obter mais informações sobre  conformidade do dispositivo com as 
Diretivas REACH e RoHS, visite o site www.huaweidevice.com/certification
Recomenda-se que visite periodicamente o sítio Web para obter informações 
atualizadas.
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Conformidade com as regulamentações da 
União Europeia

Deste modo, a Huawei Technologies Co., Ltd. declara que este produto está 
em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes 
da Diretiva 1999/5/EC.  

Para consultar a declaração de conformidade, visite o Website  
www.huaweidevice.com/certification

Aviso: 
Cumpra os regulamentos locais nacionais no local onde o dispositivo irá ser utilizado. Este dispositivo pode ter a sua utilização 
limitada em alguns ou todos os estados membros da União Europeia (UE).

Visite www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline para obter o contacto 
telefónico e endereço de e-mail atualizados recentemente no seu país ou região.
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