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Prefácio
Prefácio

Muito obrigado por ter escolhido o smartphone HUAWEI Ascend Y330. 

Este manual apresenta as características e funções do seu novo telefone. 

Também estão incluídas as medidas de segurança que deve estar ciente. Leia 

este manual antes de começar a utilizar o seu telefone. 

Símbolos e Definições

Os seguintes símbolos são utilizados neste manual.

Nota
Destaque de informação importante, dicas e 

informação adicional. 

Atenção

Indica potenciais problemas que podem surgir se 

não forem tomados os devidos cuidados, tais 

como perda de dados e danos no dispositivo.

Perigo
Indica uma situação potencialmente perigosa, se 

não evitada pode resultar em ferimentos graves. 
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Introdução
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Introdução ao telefone

Ligar/desligar Auricular

Volume Ecrã inicial

Voltar Menu

Porta USB Câmara

Entrada do auricular

1

2

3

4

5 6

7

8

91

1 2

3 4

5 6

7 8

9

2



Introdução
Botões

Carregar a bateria

O telefone pode ser carregado das seguintes formas: 

• Utilizando o cabo USB e o transformador fornecidos para ligar o telefone a 

uma tomada. 

• Utilizando o cabo USB para ligar o telefone ao computador, em seguinda 

tocar em Carregar apenas no ecrã Métodos de ligação USB. 

Voltar

•Tocar para voltar ao ecrã anterior ou sair da 

aplicação actual.

•Ao escrever um texto, tocar para ocultar o teclado 

no ecrã. 

Início Tocar para voltar ao ecrã inicial.

Menu

•Tocar para apresentar o menu de opções.

•Tocar continuamente para exibir a lista das 

aplicações utilizadas recentemente.
3



Introdução
Informações importantes sobre a bateria

• As baterias recarregáveis têm um limite de vida e eventualmente 

necessitam de ser substituídas. Se notar uma redução significativa da 

duração da bateria, substitua a bateria. 

• Se o telefone estiver em execução por um longo período de tempo, 

especialmente em ambientes quentes, o calor pode ser enviado para a 

superfície do telefone. Se o telefone estiver a sobreaquecer, páre 

imediatamente de usá-lo e desligue-o da fonte de alimentação para 

arrefecer. Não segure o telefone durante muito tempo para evitar 

queimaduras.

• Utilize a bateria original, o transformador e o cabo USB para carregar o 

telefone. Utilizar acessórios de terceiros pode diminuir o desempenho do 

telefone ou representar riscos de segurança. Não utilize ou cubra o 

transformador e o telefone com qualquer objecto durante o seu 

carregamento. 

• O tempo necessário para carregar totalmente a bateria irá depender da 

temperatura ambiente e da idade da bateria.

• O telefone ao apresentar pouca bateria emite um som e exibe uma 

mensagem de alerta. Se a bateria estiver muito fraca, o telefone desliga-se 

automaticamente. 

• Se a bateria estiver descarregada, não será capaz de ligar o telefone 

imediatamente após o início do carregamento. Isto é normal. Permita que 

a bateria carregue durante alguns minutos antes de tentar ligar o telefone.

Encerrar e iniciar o seu telefone

• Para ligar o telefone, premir continuamente o botão ligar. 

• Para encerrar o telefone, premir continuamente o botão desligar para 

apresentar o menu de opções e tocar em Desligar > OK.
4



Introdução
Ecrã inicial

É no ecrã inicial que irá encontrar os seus widgets favoritos e todas as suas 

aplicações. As listas de aplicações foram extinguidas para lhe oferecer um 

caminho mais prático e conveniente às suas aplicações. O ecrã inicial 

predefinido é apresentado na figura abaixo.

Alterar entre ecrãs iniciais

Está a ficar sem espaço no ecrã inicial? Não se preocupe! O seu telefone 

permite-lhe adicionar mais ecrãs para mais aplicações e widgets.

Barra de estado: apresenta notificações e ícones. Deslizar para 

baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de 

notificação.

Área de exibição: apresenta ícones de aplicação, pastas e 

widgets.

Indicador de posição do ecrã: apresenta a posição actual do 

ecrã.

Doca: apresenta as suas aplicações mais comuns.
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Introdução
• Deslizar para a direita ou a esquerda ao longo do ecrã para passar ver os 

ecrãs iniciais. 

• Aproximar dois dedos para exibir as miniaturas do ecrã inicial. Tocar uma 

miniatura para entrar num ecrã específico.

Efectuar uma captura de ecrã

Pretende partilhar uma cena interessante de um filme ou mesmo mostrar a 

pontuação de um jogo? Efectue uma captura ao ecrã e partilhe-a 

imediatamente! 

Pressione o botão do volume e o botão ligar/desligar ao mesmo tempo para 

efectuar uma captura de ecrã. Em seguida, abrir o painel de notificações e 

tocar em para partilhar. As capturas de ecrã são guardadas por 

predefinição em Pictures, em Pastas. 
6



Introdução
Rotação automática do ecrã

O telefone possui um sensor de inclinação. Se rodar o telefone, ao navegar 

numa página de Internet ou a ver uma foto, o ecrã muda automaticamente 

para a vista vertical ou horizontal. Também será capaz de desfrutar de 

aplicações aplicáveis ao sensor de inclinação, tal como jogos de corridas. 

Para desligar ou ligar a função de rotação automática do ecrã, a partir do 

painel de notificação deslizar para baixo e tocar em .

Utilizar o painel de notificação

Deslizar para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de 

notificação.

Tocar em para apresentar o ecrã de definições. 

Tocar nos interruptores de atalhos no painel de notificação para 

ligar ou desligar as funções. 

Tocar em Limpar para apagar todas as notificações. 

Tocar numa aplicação para iniciar e deslizar para a esquerda na 

notificação para excluir. 
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Operações básicas 
Operações básicas

Ícones de estado

Intensidade do sinal Sem sinal

Roaming Modo de avião activado

Bluetooth ligado
A receber dados de 

localização do GPS

Modo de vibração 

activado
Modo de silêncio activado

Alarmes activados A carregar

Bateria carregada Bateria fraca

Chamada em curso Chamadas perdidas

Novas mensagens Novos e-mails

Novas mensagens de voz
Seleccionar um método 

de entrada

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

A carregar dados A transferir dados

Memória do telefone 

cheia
Próximos eventos

Nenhum cartão SIM 

encontrado

Problema de 

sincronização ou início de 

sessão

A sincronizar dados Falha na sincronização

Ponto de acesso Wi-Fi 

portátil ligado
Mais notificações

Ligado a um VPN Auricular ligado

R
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Operações básicas 
Aceder a aplicações

Iniciar aplicações e alterar entre aplicações

No ecrã inicial, tocar continuamente um ícone para iniciá-lo.

Para alterar para outra aplicação, tocar em para regressar ao ecrã inicial, 

e tocar no ícone da aplicação que deseja iniciar.

Ver aplicações recentemente utilizadas

Tocar continuamente para apresentar a lista de aplicações recentemente 

utilizadas. Em seguida poderá:

• Tocar numa aplicação para a iniciar.

• Deslizar esquerda ou direita através de uma aplicação e tocar em no 

canto superior direito para a dispensar. 

• Tocar em para limpar a lista. 

Enviar mensagens de texto

O seu telefone inclui vários métodos de entrada de texto. É possível escrever 

rapidamente um texto utilizando o teclado no ecrã.

• Tocar na caixa de texto para apresentar o teclado no ecrã.

• Para ocultar o teclado do ecrã, tocar em . 

Seleccionar um método de entrada

1. No ecrã de entrada de texto, deslizar para baixo a partir da barra de estado 

para apresentar o painel de notificação.

2. Tocar em para seleccionar um método de entrada.

 

Para alterar o método de entrada predefinido, tocar em no ecrã 

Modo depuração USB 

activo
Tethering USB ligado
9



Operações básicas 
inicial. Em Todas, tocar em Idioma e entrada > Predefinição para 

seleccionar um método de entrada. 

Editar um texto

Descubra como seleccionar, cortar, copiar e colar um texto no seu telefone.

• Seleccionar texto: Tocar continuamente para apresentar . Em seguida 

arrastar e para seleccionar mais ou menos texto, ou tocar em 

Seleccionar tudo para seleccionar o texto todo na caixa de texto. 

• Copiar texto: Seleccionar texto e tocar em Copiar. 

• Cortar texto: Seleccionar texto e tocar em Cortar. 

• Colar texto: Tocar no local onde pretende inserir o texto, arrastar para 

mover o ponto de inserção, e tocar em Colar para colar o texto copiado ou 

cortado. 
10



Personalizar o telefone  
Personalizar o telefone

Alterar o estilo do ecrã inicial

O seu telefone suporta estilos de padrão e simples para o ecrã inicial.

1. No ecrã de inicial, tocar em .

2. Em Todas, tocar em Estilo do ecrã de entrada. 

3. Escolher Simples ou Padrão e tocar em APLICAR. 

Alterar o tema

Alterar o tema

1. No ecrã de inicial, tocar em .

2. Seleccionar um tema e tocar em APLICAR.

Personalizar um tema

1. No ecrã de inicial, tocar em .

2. Em Local, tocar em Personalizar. 

3. A partir da lista de elementos, escolha o elemento que deseja modificar.

Alterar o papel de parede

1. No ecrã inicial, tocar continuamente numa área em branco para exibir a 

caixa de diálogo Def. ecrã inicial. 

2. Tocar em Papel de parede. 

3. No ecrã Fundo de ecrã, poderá: 

•Tocar em Fnd. de ecrã de bloq. para definir o papel de parede do ecrã de 

bloqueio.
11



Personalizar o telefone  
•Tocar em Fundo do ecrã de ent. para definir o papel de parede do ecrã 

inicial.

•Tocar em Mudança aleatória para definir a alteração aleatória do papel de 

papel do ecrã inicial.

Definir sons de toque

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Em Todas, tocar em Som. 

3. Tocar em Som de toque de telefone ou Toque de notificação e escolher um 

dos seguintes separadores:

•Toque: escolher a partir das escolhas predefinidas.

•Música: escolher a partir dos ficheiros áudio guardados no telefone.

4. Tocar em APLICAR. 

Alterar o estilo do ecrã de bloqueio

Desbloquear o ecrã com um padrão

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Em Todas, tocar em Segurança. 

3. Tocar em Bloqueio de ecrã > Padrão. 

4. Siga as instruções no ecrã para definir um padrão de bloqueio para o ecrã.

Após definir o padrão, sempre que necessitar de desbloquear o ecrã terá de 

inserir o padrão de desbloqueio.

Desbloquear o ecrã com um código PIN

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Em Todas, tocar em Segurança. 

3. Tocar em Bloqueio de ecrã > PIN. 
12



Personalizar o telefone  
4. Siga as instruções no ecrã de forma a definir um PIN para desbloquear o 

ecrã.

Após definir um PIN, sempre que necessitar de desbloquear o ecrã terá de 

introduzir o PIN. 

Desbloquear o ecrã com uma palavra-passe

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Em Todas, tocar em Segurança. 

3. Tocar em Bloqueio de ecrã > Palavra-passe. 

4. Siga as instruções no ecrã para definir uma palavra-passe de desbloqueio 

para o ecrã. Repetir a palavra-passe e tocar em OK.

Após definir a palavra-passe, sempre que necessitar de desbloquear o ecrã 

terá de introduzir a palavra-passe. 

Alterar o tamanho do tipo de letra

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Em Todas, tocar em Visualização. 

3. Tocar em Tamanho do tipo de letra e seleccionar o tamanho do tipo de 

letra.

Ajustar o brilho do ecrã

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Em Todas, tocar em Visualização. 

3. Tocar em Brilho. 

 

Também pode deslizar para baixo a partir da barra de estado para abrir 

o painel de notificação e ajustar o brilho utilizando os atalhos. 
13



Chamadas
Chamadas

Efectuar uma chamada

Marcação inteligente

A marcação inteligente permite-lhe encontrar rapidamente contactos 

introduzindo partes de nomes e números.

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Introduzir as iniciais, as primeiras letras do nome do contacto ou parte do 

número de telefone. Os contactos correspondentes no seu telefone e os 

números no registo de chamadas serão apresentados numa lista.

3. A partir da lista, seleccionar o contacto a chamar.

4. Para terminar a chamada, tocar em . 

Efectuar uma chamada de emergência

Em caso de emergência, será capaz de efectuar chamadas de emergência sem 

um cartão SIM. No entanto, deverá estar sob uma área de cobertura de rede.

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Introduzir o seu número de emergência local e tocar em .

 

As chamadas de emergência estão sujeitas à qualidade da rede 

telefónica, ambiente de utilização, políticas do fornecedor de serviços, 

leis e regulamentos locais. Não dependa unicamente do seu telefone 

para comunicações críticas em caso de emergências.

Atender ou recusar uma chamada

 

Ao receber uma chamada, poderá pressionar o botão de volume para 

silenciar o som do toque.
14



Chamadas
• Arrastar para a direita para atender.

• Arrastar para a esquerda para recusar.

• Arrastar para cima para recusar e enviar uma mensagem ao autor da 

chamada.

 

No ecrã de marcação, tocar em  > Definições > Rejeitar chamadas 

com SMS para editar a mensagem a ser enviada. 

Opções durante uma chamada
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Chamadas
 

Para voltar ao ecrã de chamadas, deslizar para baixo a partir da barra de 

estado para abrir o painel de notificação e tocar em Chamada actual.

Atender uma segunda chamada

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

de chamadas em espera.

1. Se receber uma chamada enquanto está a efectuar uma, arrastar para 

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

2. Para alternar entre duas chamadas, tocar em .

Efectuar uma chamada de conferência

Agora é mais fácil efectuar uma chamada de conferência com os seus amigos, 

família e colegas de trabalho utilizando o seu telefone.

 

Antes de efectuar uma chamada de conferência, certifique-se que 

subscreveu este serviço. Para mais detalhes, contacte a sua operadora.

1. Chamar o primeiro participante

Tocar em  > para colocar a chamada em espera e tocar 

em para continuar a chamada.

Tocar em  > para atender uma segunda chamada. Antes 

de utilizar esta opção, certifique-se que já subscreveu este 

serviço. Para mais detalhes, contacte a sua operadora.

Tocar em para exibir o marcador. 

Tocar em para utilizar a função alta voz. 

Tocar em para terminar a chamada.

Tocar em para silenciar ou ligar o microfone. 

Tocar em  > para exibir o bloco de notas. 
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Chamadas
2. Ao efectuar uma ligação para conferência, tocar em  > para chamar 

o segundo participante. O primeiro participante será colocado em espera.

3. Ao efectuar a segunda ligação para conferência, tocar em para iniciar.

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

5. Tocar em para terminar a chamada.

Utilizar o registo de chamadas

O registo de chamadas efectuadas, atendidas e chamadas perdidas. 

Adicionar um contacto a partir do registo de chamadas

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Em Marcador, seleccionar o número a adicionar como contacto, e tocar em 

. 

3. Tocar em Criar novo contacto ou Guardar em contacto existente.

 

Também poderá tocar continuamente no número que deseja adicionar e 

tocar em Criar novo contacto ou Guardar em contacto existente. 

Limpar o registo de chamadas

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Em Marcador, poderá: 

•Tocar continuamente num contacto ou um número de telefone e tocar 

Eliminar entrada para apagar o registo de chamadas. 

•Tocar em  > Eliminar registo de chamadas. Na caixa de diálogo 

apresentada, tocar em ELIMINAR para limpar o registo de chamadas. 
17



Contactos
Contactos

Criar um contacto

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Tocar em Criar novo contacto: 

3. Escolher a localização para guardar o contacto. 

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

5. Tocar em GUARDAR. 

Importar ou exportar contactos

O seu telefone apenas suporta ficheiros de contactos em formato vcf. Este é 

o formato padrão para ficheiros de armazenamento de contactos. Nomes de 

contactos, endereços, números de telefone e outras informações podem ser 

guardadas em ficheiros .vcf. 

Importar contactos a partir de um dispositivo de 

armazenamento

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Tocar em Importar contactos > Armazenamento. 

3. Seleccionar um ou mais ficheiros vcf e tocar em Confirmar. 

Importar contactos a partir de um cartão SIM

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Tocar em Importar contactos > Cartão SIM. 

3. Tocar nos contactos que pretende importar ou tocar em Tudo para 

seleccionar todos os contactos, em seguida tocar em IMPORTAR. 
18



Contactos
Importar contactos a partir de um dispositivo Bluetooth

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Tocar em Importar contactos > Outro telefone. 

3. Seleccionar Suporta Bluetooth e tocar em SEGUINTE. O telefone liga o 

Bluetooth e procura por dispositivos Bluetooth. 

4. Tocar no dispositivo Bluetooth de onde pretende importar os contactos. 

Ao emparelhar dois dispositivos, o seu telefone importa automaticamente o 

ficheiro vcf a partir de outro dispositivo. 

Exportar contactos para um dispositivo de 

armazenamento

1. No ecrã inicial, tocar em .

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

3. Tocar em Exportar. 

4. Escolher a localização de onde pretende exportar os contactos e tocar em 

Confirmar. 

Para ver o ficheiro .vcf basta exportar e abrir Pastas. O ficheiro está guardado 

no directório de raiz do armazenamento interno do seu telefone por 

predefinição. 

Exportar contactos para um cartão SIM

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Tocar em  > Importar/Exportar > Exportar de sim. 

3. Tocar nos contactos que pretende exportar ou tocar em Tudo para 

seleccionar todos os contactos e tocar em EXPORTAR. 

4. Na caixa de diálogo apresentada, tocar em Confirmar.
19



Contactos
Copiar contactos

Copie contactos de um cartão SIM para o telefone e vice versa. 

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Tocar em  > Definições > Copiar contactos e escolher de onde pretende 

copiar os contactos. 

3. Tocar nos contactos a copiar ou tocar em Tudo para seleccionar todos os 

contactos. 

4. Tocar em COPIAR e escolher onde pretende colar os contactos. 

Procurar um contacto

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Introduzir o nome do contacto ou as iniciais. Os resultados 

correspondentes são apresentados enquanto escreve.

Por exemplo, para procurar por Ricardo Caetano, introduzir Ricardo Caetano 

ou RC. 

Partilhar contactos

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Tocar em  > Importar/Exportar > Partilhar contactos. 

3. Tocar nos contactos que pretende partilhar ou tocar em Tudo para 

seleccionar todos os contactos. 

4. Tocar em PARTILHAR e escolher o método de partilha a partir do menu de 

opções apresentado. 

Grupo de contactos

Crie um grupo de contactos e envie simultaneamente mensagens ou e-mails 

para todos os membros do grupo.
20



Contactos
Criar um grupo de contactos

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Em Favoritos, tocar em  > Criar grupo. 

3. Nomeie o grupo de contactos.

4. Tocar em Adic. membros. 

5. Seleccionar contactos a adicionar ao grupo ou tocar em Tudo para 

seleccionar todos os contactos e tocar em ADICIONAR. 

6. Tocar em GUARDAR. 

Enviar mensagens ou e-mails para um grupo de contactos

No ecrã inicial, tocar em . Em Favoritos, tocar continuamente num grupo 

de contactos a enviar uma mensagem ou um e-mail e escolher Enviar 

mensagem ou Enviar correio electrónico a partir do menu de opções 

apresentado. 

 

Também é possível abrir o grupo de contactos e tocar em para enviar 

uma mensagem ou para enviar um e-mail. @
21



Mensagens
Mensagens

Enviar uma mensagem de texto

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Na lista de tópicos de uma mensagem, tocar em .

3. Tocar na caixa de texto do destinatário e introduzir nome de contacto ou 

número de telefone. Os resultados correspondentes são apresentados 

enquanto escreve. Tocar para seleccionar um contacto. 

 

Tocar em para seleccionar mais contactos. 

4. Escrever mensagem.

5. Tocar em Enviar. 

Enviar uma mensagem multimédia

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Na lista de tópicos de uma mensagem, tocar em .

3. Tocar na caixa de texto do destinatário e introduzir nome de contacto ou 

número de telefone. Os resultados correspondentes são apresentados 

enquanto escreve. Tocar para seleccionar um contacto. 

 

Tocar em para seleccionar mais contactos. 

4. Tocar em  > Adicionar assunto para introduzir o assunto da mensagem.

5. Escrever mensagem.

6. Touch Tocar em ,seleccionar o tipo de anexo e anexar ficheiro.

 

Para anexar mais de um ficheiro à mensagem, tocar em Apresentação de 

diapositivos. Poderá tocar em Remover diapositivo para apagar 

apresentação de diapositivos actual. 
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7. Tocar em Enviar. 

Responder a uma mensagem

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Na lista de tópicos de mensagens, tocar nome de contacto ou número de 

telefone para ver o histórico da conversa. 

3. Escrever mensagem.

4. Tocar em Enviar. 

Procurar por uma mensagem

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Na lista de tópicos de uma mensagem, tocar em  > Pesquisar.

3. Introduzir a mensagem, nome de contacto ou partes dos dois. O telefone 

irá apresentar os resultados correspondentes.

Gerir mensagens

Copiar uma mensagem

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Na lista de tópicos de mensagens, tocar nome de contacto ou número de 

telefone para ver o histórico da conversa. 

3. Tocar continuamente na mensagem a copiar e tocar em Copiar o texto da 

mensagem. 

4. Tocar continuamente na área a colar a mensagem, e escolher Colar a partir 

do menu de opções apresentado. 

Reencaminhar uma mensagem

1. No ecrã inicial, tocar em .
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2. Na lista de tópicos de mensagens, tocar nome de contacto ou número de 

telefone para ver o histórico da conversa. 

3. Tocar continuamente numa mensagem a reencaminhar e tocar em 

Encaminhar. 

4. Tocar na caixa de texto do destinatário e introduzir nome de contacto ou 

número de telefone.

 

Tocar em para seleccionar mais contactos. 

5. Tocar em Enviar. 

Apagar uma mensagem

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Na lista de tópicos de mensagens, tocar nome de contacto ou número de 

telefone para ver o histórico da conversa. 

3. Em seguida poderá: 

•Tocar continuamente numa mensagem a apagar e tocar em Apagar. 

•Touch Tocar em  > Apagar para simultaneamente apagar várias 

mensagens. 

Eliminar um tópico

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Na lista de tópicos de mensagens, poderá: 

•Tocar continuamente no tópico a apagar e tocar em Eliminar conversa. 

•Tocar em  > Apagar para apagar vários tópicos ao mesmo tempo. 
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Navegador

Navegar em páginas de Internet

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Introduzir um endereço de uma página de Internet na caixa de endereço. O 

telefone irá apresentar páginas correspondentes enquanto escreve. 

3. Tocar na página a visitar.

Gerir marcadores

Os marcadores permitem-lhe controlar as suas páginas favoritas.

Adicionar um marcador

1. On the home screen, touch .

2. No ecrã do Navegador, abrir uma página de Internet para adicionar um 

marcador. 

3. Tocar em  > Guardar em favoritos. 

4. Nomeie o marcador e tocar em OK.

Aceder a um marcador

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Tocar em  > Favoritos. 

3. Em Local, tocar um marcador.

Editar um marcador

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Tocar em  > Favoritos. 

3. Tocar continuamente num marcador a editar e tocar em Editar marcador. 
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4. Renomeie o marcador, altere o endereço da página ou reveja as 

informações da conta. Em seguida, tocar em OK. 

Definir a página inicial

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Tocar em  > Definições > Gerais > Definir página inicial. 

3. A partir do menu de opções apresentado, escolher a página de Internet 

pretendida para definir como página inicial. 

Limpar o histórico de navegação

Para melhor proteger a sua privacidade, limpe frequentemente o histórico de 

navegação.

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Tocar em  > Definições > Privacidade e segurança > Limpar histórico. 

3. Tocar em OK. 
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Correio electrónico

Adicionar uma conta de e-mail POP3 ou 

IMAP

Alguns parâmetros devem ser definidos ao adicionar uma conta de e-mail 

POP3 ou IMAP. Para mais detalhes, contacte o seu fornecedor de serviços de 

e-mail.

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Seleccionar um tipo de conta e-mail. 

3. Introduzir o Endereço de e-mail e a Palavra-passe e tocar em Seguinte.

4. Siga as instruções apresentadas no ecrã para configurar as definições de e-

mail. O sistema irá ligar-se automaticamente ao servidor e verificar as 

definições de servidor. 

Ao concluir as definições da conta de e-mail, o ecrã Caixa de entrada é 

exibido. 

 

Para mais adicionar contas, tocar em  > Definições > Nova conta no 

ecrã Caixa de entrada. 

Adicionar uma conta Exchange

A conta Exchange é um sistema de e-mail desenvolvido pela Microsoft para 

facilitar a comunicação dentro de uma empresa. Alguns fornecedores de 

serviços de e-mail também oferecem contas Exchange individuais e familiares. 

Alguns parâmetros devem ser definidos ao adicionar uma conta Exchange. 

Para mais detalhes, contacte o seu fornecedor de serviços de e-mail. 

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Tocar em Exchange.
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3. Introduzir Endereço de e-mail, Nome de domínio, Nome de utilizador e 

Palavra-passe. Em seguida, tocar em Seguinte.

4. Siga as instruções apresentadas no ecrã para configurar as definições de e-

mail. O sistema irá ligar-se automaticamente ao servidor e verificar as 

definições de servidor. 

Ao concluir as definições da conta de e-mail, o ecrã Caixa de entrada é 

exibido. 

Enviar um e-mail

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Tocar na barra de endereços do e-mail na parte superior do ecrã, para 

seleccionar uma conta de e-mail. 

3. No ecrã Caixa de entrada, tocar em .

4. Introduzir um ou mais destinatários. 

 

Para enviar um e-mail para vários destinatários, tocar em + Cc/Bcc. 

Separe os diferentes endereços de e-mail com um ponto e vírgula (;). 

5. Introduzir o assunto e escrever a mensagem. Tocar em para carregar 

anexos. 

6. Ao terminar, tocar em para enviar o e-mail. 

Verificar os seus e-mails

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Tocar na barra de endereços do e-mail na parte superior do ecrã, para 

seleccionar uma conta de e-mail. 

3. No ecrã da Caixa de entrada, tocar no e-mail que deseja ler.

4. Em seguida poderá: 

•Tocar em para apagar.
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•Tocar em para responder.

•Tocar em para responder a todos.

•Tocar em para voltar ao e-mail anterior.

•Tocar em para passar para o próximo e-mail.

 

A recuperação de e-mail pode demorar, dependendo da condição de 

rede. Tocar em para actualizar a caixa de entrada.
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Multimédia

Câmara

O seu telefone suporta uma variedade de cenários de captura, tais como 

paisagem, vertical e dinâmico. Também suporta modo inteligente, 

embelezamento, panorâmico, som e captura e captura de controlo de som. 

Captura de ecrã

Tocar em para alterar para o modo de vídeo. 

Tocar em para alterar para o modo de fotografia.

Tocar numa miniatura para ver as suas fotos e vídeos.

•Tocar um objecto no visor para focar a câmara.

•Pode afastar dois dedos no ecrã para ampliar ou aproximá-los 

para reduzir. 

Tocar em para seleccionar o modo de captura 

Tocar em para mais opções. 

1

2
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Efectuar uma fotografia

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Focar o cenário a capturar. Permitir que a câmara foque automaticamente 

ou toque no ecrã para focar.

3. Tocar em . 

Gravar um vídeo

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Focar o cenário a gravar.

3. Tocar em para iniciar a gravação.

4. Durante a gravação, tocar um objecto ou área para focá-lo.

 

Tocar em para colocar em pausa a gravação.

5. Tocar em para terminar a gravação. 

Disparo contínuo

O disparo contínuo permite-lhe tirar um série de imagens dinâmicas para 

escolher a melhor. 

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Focar o cenário a capturar. 

3. Tocar continuamente . A câmara tira até 20 fotos em sucessão rápida. 

Para parar o disparo contínuo basta retirar o dedo.

Efectuar uma fotografia panorâmica

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Tocar em  > para alterar para o modo panorâmico. 

3. Focar o cenário a capturar. 

4. Tocar em para iniciar a captura 
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5. Mover o telefone lentamente de acordo com a direcção da seta para tirar 

várias fotos. 

 

Não mova o seu telefone muito rapidamente. Se mover o telefone muito 

rapidamente, a vista panorâmica irá para além dos limites. O visor irá 

ficar vermelho e notificá-lo que a captura não foi efectuada. 

6. Tocar em para parar a captura. A câmara cola automaticamente as 

fotos para criar uma fotografia panorâmica.

Efectuar uma fotografia utilizando o controlo de áudio

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Tocar em  > para alterar para o modo de controlo de áudio. 

3. Focar o cenário a capturar. O telefone irá efectuar uma foto quando o 

ruído ambiente atingir um certo nível de decibéis. 

Galeria

Ver fotografias e vídeos

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Tocar um álbum.

3. Tocar uma foto ou vídeo para ver em modo de ecrã inteiro.

 

Ao ver uma foto, aproxime ou afaste os dedos para ampliar ou reduzir.

Reproduzir uma apresentação de diapositivos

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Tocar um álbum.

3. Tocar em  > Apresent. diapositivos para reproduzir uma apresentação 

de fotos do álbum.

4. Tocar no ecrã para parar a apresentação.
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Editar uma fotografia

Ajuste o brilho, a saturação, o tamanho da fotografia e muito mais. 

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Tocar na fotografia a editar.

3. Tocar em  > Editar. 

4. Em seguida poderá: 

•Tocar em para seleccionar um filtro. 

•Tocar em para rodar ou recortar a foto. 

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

•Tocar em para adicionar uma moldura à foto. 

5. Tocar em para gravar. 

Música

Ouvir música

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Seleccionar categoria.

3. Tocar na música a reproduzir. 

4. Tocar na música em reprodução para entrar na interface de reprodução 

principal. 
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Ao reproduzir uma música, tocar em para sair do ecrã de reprodução 

sem parar a música. Para regressar ao ecrã de reprodução, abrir o painel 

Deslizar para a direita ou esquerda para alternar entre a capa 

do álbum e as letras. 

Tocar em para adicionar uma música aos Favoritos. 

Tocar em para alternar entre modos de reprodução 

diferentes (repetir a música actual, repetir a lista, aleatório e 

reproduzir em sequência). 

•Tocar em para reproduzir, e tocar em para colocar em 

pausa. 

•Tocar em para voltar à música anterior.

•Tocar em para a próxima música.

Arrastar o controlo de deslize para controlar a reprodução.

Tocar em para apresentar o menu de opções e executar 

operações adicionais.
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de notificações e tocar na música em reprodução. 

Criar uma lista de reprodução

Criar uma lista de reprodução permite-lhe ser criativo com as suas músicas e 

organizá-las por grupos. Ouça o que mais se adapta ao seu estado de espírito. 

1. No ecrã inicial, tocar em .

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

3. Tocar na caixa de texto para nomear a lista e tocar em Guardar. 

4. Na caixa de diálogo apresentada, tocar em Sim.

5. Seleccione as músicas a adicionar.

6. Tocar em . 

Reproduzir uma lista de reprodução

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Tocar em List. rep.. 

3. Tocar continuamente numa lista de reprodução a reproduzir e tocar em 

Reproduzir. 
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Ligação à Internet

Ligação de dados móveis

Ligar o serviço de dados

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Em Todas, tocar em Redes móveis. 

3. Seleccionar a caixa de verificação Dados móveis sempre ligado.

 

Se não necessitar de aceder à Internet, desligue o serviço de dados para 

economizar energia e reduzir a utilização de dados. 

Criar um APN

O APN (Nome de ponto de acesso) é um parâmetro necessário para o telefone 

se ligar a uma rede móvel ou enviar mensagens multimédia. Normalmente é 

definido automaticamente após inserir um cartão SIM no telefone. Se não for 

possível ligar o telefone a uma rede móvel utilizando o APN definido 

automaticamente, contacte o seu fornecedor de serviços para os parâmetros 

específicos e criar um novo APN. 

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Em Todas, tocar em Redes móveis. 

3. Tocar em Nomes de pontos de acesso. 

4. Tocar em  > Novo APN. 

5. Introduzir o nome de ponto de acesso e outros parâmetros. 

6. Tocar em GUARDAR. 

 

Na lista de APN, tocar em  > Repor predefinição para repor as 

informações APN. 
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Rede Wi-Fi

O seu telefone pode ligar-se a redes Wi-Fi. Locais públicos, como aeroportos 

e bibliotecas, podem ter redes Wi-Fi disponíveis para utilização. Podem ser 

aplicadas taxas pela utilização de redes Wi-Fi fornecidas por determinadas 

operadoras de serviços de Internet. Antes de utilizar um ponto de acesso Wi-

Fi público, verifique a política de atribuição de taxas do fornecedor de 

serviços. 

Ligar a uma rede Wi-Fi

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Em Todas, tocar em Wi-Fi para ligá-lo.

3. Tocar em Wi-Fi. O seu telefone procura por redes disponíveis e exibe-as.

4. Tocar na rede Wi-Fi para ligar. 

•Se for uma rede Wi-Fi desbloqueada, é possível ligar-se directamente. 

•Se for uma rede Wi-Fi bloqueada, introduza a palavra-passe quando 

solicitado, e tocar em Ligar. 

 

Se o Wi-Fi e a transferência de dados estiverem activos, o seu telefone 

liga-se preferencialmente a uma rede Wi-Fi. 

Ligar a uma rede Wi-Fi utilizando botão WPS

O WPS (Configuração Protegida Wi-Fi) permite-lhe ligar a uma rede Wi-Fi. 

Pressione no botão WPS ou introduza o PIN, para ligar o seu telefone a um 

router Wi-Fi que suporte WPS. 

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Em Todas, tocar em Wi-Fi para ligá-lo.

3. Tocar em Wi-Fi. 

4. Tocar em  > Botão WPS e pressionar o botão WPS no router Wi-Fi. 

Para ligar a uma rede Wi-Fi através do PIN WPS, tocar em  > Inserir PIN 

WPS. 
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Partilhar a ligação de dados móveis do 

telefone

Ponto de acesso Wi-Fi

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

dispositivos, partilhando a sua ligação de dados móveis. 

1. Tocar em no ecrã inicial e a seguir no separador Todas.

2. Em REDES SEM FIOS E OUTRAS, tocar em Mais....

3. Tocar em Ligação e ponto de acesso portátil. 

4. Seleccionar a caixa de verificação Hotspot Wi-Fi portátil para ligar o ponto 

de acesso Wi-Fi. 

5. Tocar em Configurar hotspot Wi-Fi. 

6. Definir nome do ponto de acesso Wi-Fi, modo de encriptação e palavra-

passe. Quando outros dispositivos pretendem aceder à rede do seu 

telefone a palavra-passe deve ser inserida. 

 

É recomendado definir o modo de encriptação para WPA2PSK para 

melhor proteger a rede Wi-Fi.

7. Tocar em Guardar. 

No dispositivo que pretende utilizar, procurar por e ligar o seu telefone à rede 

Wi-Fi. 

Controlar a utilização de dados

A função de controlo de utilização de dados do seu telefone permite-lhe 

verificar e controlar a utilização de dados. Defina um ciclo e um limite de 

utilização de dados para um período e irá receber uma notificação quando a 

utilização atingir esse limite. 

Definir o limite de utilização de dados móveis

1. Tocar em no ecrã inicial e a seguir no separador Todas.
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2. Em REDES SEM FIOS E OUTRAS, tocar em Mais....

3. Tocar em Utilização de dados. 

4. Seleccionar a caixa de verificação Definir limite de dados móveis.

5. Definir o limite de utilização de dados da seguinte forma:

•Arrastar a linha limite para cima ou baixo para ajustar limite de utilização 

de dados móveis. 

•Arrastar a linha de aviso para cima ou baixo para ajustar o valor de aviso 

da utilização de dados móveis. Quando a utilização de dados atingir a 

linha de aviso irá receber uma notificação. 

•Arrastar as linhas da data para a esquerda ou direita para verificar a 

utilização de dados durante um período de tempo específico. 

•Tocar em Ciclo de dados para definir o ciclo de estatísticas da utilização 

de dados. 

Ver a utilização de dados de uma aplicação

1. Tocar em no ecrã inicial e a seguir no separador Todas.

2. Em REDES SEM FIOS E OUTRAS, tocar em Mais....

3. Tocar em Utilização de dados. 

4. Deslizar para baixo para ver a utilização de dados de todas as aplicações. 

5. Tocar numa aplicação para mais detalhes. 

Restringir a utilização de dados móveis em segundo 

plano

Restrinja a utilização de dados móveis em segundo plano de algumas ou todas 

as aplicações para economizar tráfego de dados. Esta função apenas tem 

efeito quando o telefone está a utilizar uma ligação dados móveis. Quando o 

telefone está ligado a uma rede Wi-Fi, as aplicações são executadas sem 

qualquer restrição de dados. 

1. Tocar em no ecrã inicial e a seguir no separador Todas.

2. Em REDES SEM FIOS E OUTRAS, tocar em Mais....
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3. Tocar em Utilização de dados. 

4. Tocar em , e seleccionar a caixa de verificação Restringir dados móveis 

em segundo plano para restringir a utilização de dados em segundo plano 

de todas as aplicações. 

 

Para restringir a utilização de dados em segundo plano de uma aplicação 

específica, escolher a aplicação da lista de aplicações no ecrã Utilização 

de dados para apresentar os detalhes de utilização. Em seguida, tocar em 

e seleccionar a caixa de verificação Restringir dados móveis em 

segundo plano. 

Restringir a sincronização automática de dados

Restringir a sincronização automática de dados ajuda-o a economizar o 

tráfego de dados e a bateria. Após activar esta função, terá de sincronizar as 

suas contas manualmente. 

1. Tocar em no ecrã inicial e a seguir no separador Todas.

2. Em REDES SEM FIOS E OUTRAS, tocar em Mais....

3. Tocar em Utilização de dados. 

4. Tocar em e desmarcar na caixa de verificação Sincronização autom. de 

dados.
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Partilhar dados

Bluetooth

O seu telefone é compatível com Bluetooth, permitindo-lhe ligar a outro 

dispositivo compatível com Bluetooth para transmissão de dados sem fios. Ao 

utilizar o Bluetooth, permaneça numa distância de 10 metros de outros 

dispositivos Bluetooth. 

Ligar e desligar Bluetooth

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Em Todas, tocar em BT para ligar ou desligar Bluetooth. Após ligar 

Bluetooth, é apresentado na barra de estado. 

 

Desligue o Bluetooth quando não está em utilização para economizar a 

energia da bateria. 

Renomear o telefone

Antes de renomear o seu telefone, ligue o Bluetooth. Por predefinição, o 

nome do telefone é o modelo do telefone. Altere o nome para um nome a seu 

gosto e mais fácil de identificar. 

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Em Todas, tocar em BT. 

3. Tocar em  > Mudar nome Bluetooth. 

4. Renomear o telefone e tocar em Mudar nome.

Procurar e emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

Antes de emparelhar o telefone com outro dispositivo, ligue o Bluetooth. O 

nome do seu Bluetooth será exibido. Seleccione a caixa de verificação ao lado 

do nome do telefone para definir como visível para outros dispositivos 

Bluetooth. 
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1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Em Todas, tocar em BT. O telefone irá procurar por outros dispositivos 

Bluetooth nas redondezas.

3. Na lista de dispositivos Bluetooth detectados, tocar um dispositivo e seguir 

as instruções no ecrã para emparelhar. 

Para desemparelhar um dispositivo Bluetooth, em DISPOSITIVOS 

EMPARELHADOS, tocar em  > Desemparelhar. 

 

Se não conseguir estabelecer uma ligação com outro dispositivo 

Bluetooth, o dispositivo pode não ser compatível com o seu telefone.

Partilhar um ficheiro utilizando o Bluetooth

Para trocar dados com outro dispositivo Bluetooth, é necessário activar o 

Bluetooth em ambos os dispositivos e emparelhá-los. 

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Tocar continuamente num ficheiro para enviar, e tocar em Partilhar > 

Bluetooth. 

3. Seleccionar um dispositivo. 

Receber um ficheiro utilizando Bluetooth

Ao receber um ficheiro o telefone recebe um pedido de transferência, uma 

caixa de diálogo Recepcao de ficheiro é exibida. Tocar em Aceitar, para iniciar 

a recepção do ficheiro. Abrir o painel de notificação para ver o progresso da 

transferência do ficheiro. 

Os ficheiros recebidos são guardados por predefinição na pasta Bluetooth 

em Pastas. 

Wi-Fi Directo

O Wi-Fi Directo permite-lhe ligar dois dispositivos para transmitir de dados 

sem utilizar um ponto de acesso.
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Ligar dois dispositivos utilizando o Wi-Fi Directo

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Em Todas, tocar em Wi-Fi para ligar o Wi-Fi.

3. Na lista de redes Wi-Fi, tocar em  > Wi-Fi directo para procurar por 

dispositivos disponíveis. 

4. Seleccionar um dispositivo.

Enviar um ficheiro utilizando Wi-Fi Directo

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Tocar continuamente num ficheiro para enviar, e tocar em Partilhar. 

3. Tocar em Wi-Fi Direct para procurar dispositivos disponíveis. 

4. Seleccionar um dispositivo. 

Receber um ficheiro utilizando Wi-Fi Directo

Ao receber um ficheiro através de Wi-Fi Directo, o seu telefone recebe-o 

automaticamente. Abrir o painel de notificação para ver o progresso da 

transferência do ficheiro. 

Os ficheiros recebidos são guardados por predefinição na pasta Wi-Fi Directo 

em Pastas. 

Ligar o telefone a um computador

Modo MTP

O modo MTP permite-lhe transferir ficheiros multimédia, tais como fotos, 

músicas e vídeos entre o telefone e o computador. É necessário uma versão 

do Windows Media Player 11 ou umas mais recente.

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

2. No ecrã Métodos de ligação USB, escolher Gestor de ficheiros (MTP). O 

instalador do telefone é instalado automaticamente no computador.
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Partilhar dados 
3. Após o instalador estar instalado, abrir a nova unidade e iniciar a 

transferência de ficheiros multimédia entre o telefone e o computador. O 

conteúdo do seu telefone apenas pode ser visto através do Windows 

Media Player.

Modo HiSuite

HiSuite é uma aplicação de transferência de ficheiros desenvolvido pela 

Huawei, permitindo-lhe efectuar cópias de segurança, sincronizar e transferir 

dados entre o telefone e o computador. 

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

2. No ecrã Métodos de ligação USB, escolher PC Suite (HiSuite). O instalador 

do telefone é instalado automaticamente no computador.

3. No computador, abrir o novo instalador, duplo clique em 

HiSuiteDownLoader.exe e siga as instruções no ecrã para instalar o 

HiSuite. Pode então gerir os dados do seu telefone apresentados na janela 

HiSuite. 
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Gestor de ficheiros

Alternar entre a vista de listas e categorias

O Gestor de ficheiros fornece o modo de vista de listas e categorias. 

• No modo de vista por categoria, clipes de áudio, vídeos, imagens e 

aplicações no armazenamento interno do telefone ou no cartão micro SD 

são apresentados por categoria. 

• No modo de vista de lista, ficheiros no armazenamento interno do telefone 

e cartão micro SD são apresentados numa lista. 

No ecrã inicial, tocar em . Em Local, tocar em para alternar a vista de 

categoria ou tocar em para alternar a vista da lista. 

Criar uma pasta

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Em Local, alterar o modo de vista da lista e tocar em Local ou Cartão SD.

3. Tocar em  > Nova pasta. 

4. Nomear a pasta e tocar em Gravar. 

Procurar um ficheiro

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Em Local, alterar o modo de vista da lista e tocar em Local ou Cartão SD.

3. Tocar em  > Procurar. 

4. Introduzir uma parte ou o nome todo do ficheiro. Os resultados da 

pesquisa são apresentados enquanto escreve. 
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Copiar, cortar e colar uma pasta

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Em Local, alterar o modo de vista da lista e tocar em Local ou Cartão SD.

3. Tocar em ou .

4. Tocar no ficheiro que pretende copiar ou cortar e tocar em COPIAR ou 

RECORTAR. 

5. Seleccionar a localização para colar o ficheiro e tocar em COLAR. 

Renomear um ficheiro

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Em Local, alterar o modo de vista da lista e tocar em Local ou Cartão SD.

3. Tocar continuamente um ficheiro para renomear e tocar em Renomear. 

4. Renomear um ficheiro e tocar em OK.

Apagar um ficheiro

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Em Local, alterar o modo de vista da lista e tocar em Local ou Cartão SD.

3. Tocar em . 

4. Seleccionar o ficheiro que pretende apagar e tocar em ELIMINAR.

5. Tocar em Confirmar. 

Criar um atalho para um ficheiro ou uma 

pasta

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Em Local, alterar o modo de vista da lista e tocar em Local ou Cartão SD.
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3. Tocar continuamente um ficheiro ou uma pasta para criar um atalho e 

escolher Atalhos no ambiente de trabalho a partir do menu de opções 

apresentado. 

Verificar o estado de armazenamento

Antes de guardar ficheiros grandes para a memória interna do telefone ou um 

cartão micro SD, certifique-se que existe espaço de armazenamento 

suficiente. 

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Em Local, tocar em  > Armazenamento. 

3. No ecrã Armazenamento, ver o espaço total disponível no armazenamento 

interno do telefone ou cartão micro SD.
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Gerir aplicações

Transferir aplicações

Está disponível uma rica selecção de aplicações de várias de fontes. Poderá: 

• Transferir aplicações a partir de Google's Play Store. 

• Transferir aplicações a partir de páginas de Internet utilizado o navegador 

do seu telefone. 

• Transferir aplicações através de um computador e copiar as aplicações para 

o telefone. 

• Ligar o telefone a um computador e transferir aplicações utilizando o 

HiSuite ou outras aplicações de terceiros. 

Instalar uma aplicação

 

O Play Store deve ser fonte principal das suas transferências. Algumas 

aplicações transferidas de outras fontes podem ser maliciosas ou 

incompatíveis com o seu dispositivo. 

1. No ecrã inicial, tocar em Melhores aplic. > .

2. Seleccionar a aplicação que pretende instalar.

3. Tocar em  > Instalar e tocar Concluído.

 

Durante a instalação, a mensagem Instalação bloqueada poderá ser 

exibida. Leia a mensagem com atenção. Se desejar continuar com a 

instalação, tocar em Definições e seleccionar a caixa de verificação 

Fontes desconhecidas para permitir a instalação de aplicações de 

terceiros. Em seguida tocar em para continuar. 
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Ver aplicações

Veja o tamanho e as permissões de acesso das aplicações instaladas no seu 

telefone. Também poderá ver as aplicações em execução para verificar o 

estado de execução do sistema. 

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Em Todas, tocar em Gerir aplicações. 

3. Seleccionar um tipo de aplicação: transferidas, em execução ou tudo. 

4. Tocar em uma aplicação para ver os detalhes e deslizar cima ou baixo para 

mais informações. 

Partilhar uma aplicação

1. No ecrã de entrada, tocar continuamente numa aplicação que deseja 

partilhar até ser exibido no parte superior do ecrã.. 

2. Arrastar a aplicação para . 

3. No ecrã apresentado, seleccionar o método de partilha e siga as instruções 

fornecidas para a partilha da aplicação. 

 

Não é possível partilhar as aplicações do sistema. 

Desinstalar uma aplicação

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Em Todas, tocar em Gerir aplicações. 

3. Deslizar para Tudo e seleccionar uma aplicação a desinstalar. 

4. Tocar em Desinstalar > OK. 

 

Não é possível desinstalar algumas aplicações pré-instaladas.
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Limpar cache de aplicações

Elimine o cache das aplicações para recuperar espaço do armazenamento do 

telefone. 

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Em Todas, tocar em Gerir aplicações. 

3. Deslizar para Tudo e tocar em Limpar cache. 
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Ferramentas

Calendário

O calendário é o seu assistente pessoal para ajudá-lo a gerir, organizar e 

acompanhar todos os eventos importantes. Se guardou informação de 

aniversários dos seus contactos, o Calendário cria automaticamente um 

memorando. 

Criar um evento

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Tocar em . 

3. Introduza detalhes de evento, tais como nome, hora, localização e 

frequência de repetição do evento.

4. Tocar em CONCLUÍDO. 

Ver eventos

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Tocar nos separadores na parte superior do ecrã para alternar entre o 

modo de vista da agenda ano, mês, semana e dia.. O modo de vista da 

agenda apresenta todos os eventos no calendário. 

Partilhar um evento

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Seleccionar o evento que pretende partilhar. 

3. Tocar em para partilhar um evento utilizando Bluetooth, e-mail ou 

outros métodos. 

28

28

28
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Relógio

O relógio permite-lhe visualizar a hora à volta o mundo, utilize o cronómetro 

ou o temporizador para não perder a noção do tempo e definir alarmes para 

acordá-lo de manhã.

Alarme

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Em Alarme, poderá: 

•Adicionar um alarme: tocar em e definir a hora do alarme, som de 

toque, frequência de repetição e muito mais. Em seguida, tocar em 

Concluído. 

• Ligar e desligar um alarme: tocar no interruptor à direita do alarme para 

ligar e desligar. 

•Configurar definições de alarme: tocar em para definir o modo de 

toque do alarme, a duração de repetição e os botões de volume quando 

pressionados. 

•Apagar um alarme: tocar em , seleccione o alarme a apagar e tocar 

em Eliminar. 

Quando o alarme disparar, tocar em Adiar 5 minutos para repetir ou deslizar 

Desligar para desligar o alarme. 

Utilizar o relógio mundial

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Em Fuso, poderá: 

•Adicionar uma cidade: tocar em para inserir um nome de uma cidade 

ou escolher uma cidade da lista e de seguida adicionar a cidade. 

•Definir a cidade de residência: Tocar em para definir o fuso horário, 

data e hora do sistema. 
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•Apagar uma cidade: Tocar em , seleccionar a cidade a apagar e tocar 

em Eliminar. 

Cronómetro

1. No ecrã inicial, tocar em . 

2. No separador Cronóm., tocar em Iniciar para iniciar. 

3. Tocar em Marca para registar várias vezes. 

4. Tocar em Parar para parar o cronómetro. 

Tocar em Repor para limpar todos os registos. 

Temporizador

1. No ecrã inicial, tocar em . 

2. No separador Temporiz., rodar o marcador para definir a duração do 

temporizador ou tocar 1 min, 3 min, 5 min para definir mais rapidamente a 

duração. 

3. Para concluir, tocar em Iniciar, para iniciar o temporizador. 

4. Quando o temporizador terminar, o telefone emite um som e inicia a 

contagem extra. Tocar em Fechar para parar o som emitido e reiniciar. 

 

Quando o temporizador está em execução, tocar em Repor para reiniciá-

lo. 

Meteorologia

Meteorologia fornece-lhe as últimas informações do tempo de qualquer 

cidade do mundo. Partilhe informações do tempo com os seus familiares e 

amigos. 

 

Antes de utilizar Meteorolog., ligue o GPS do telefone e o serviço de 

dados. 
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Adicionar uma cidade

Adicione cidades do seu interesse para verificar informação meteorológica em 

tempo real. 

1. No ecrã inicial, tocar em Ferram. > .

2. Tocar em  > . 

3. Introduzir um nome de uma cidade. As cidades correspondentes serão 

apresentadas. 

4. Seleccionar a cidade que pretende adicionar.

 

Além da sua cidade actual, poderá adicionar até nove cidades. 

Actualizar a previsão do tempo

1. No ecrã inicial, tocar em Ferram. > .

2. Deslizar esquerda ou direita para actualizar o tempo da cidade pretendida.

3. Tocar em para actualizar o tempo.

 

Defina Meteorol. para o modo de actualização automática. Tocar em 

 >  > Definições, seleccionar Actualização automática e definir 

Intervalo de actualização. O telefone irá actualizar o tempo no intervalo 

definido.

Partilhar informação do tempo

O seu telefone permite-lhe enviar informações da previsão do tempo como 

mensagem de texto para a sua família e amigos.

1. No ecrã inicial, tocar em Ferram. > .

2. Deslizar esquerda ou direita para partilhar o tempo da cidade pretendida.

3. Tocar em para apresentar o ecrã de mensagens.

4. Em seguida poderá:

• Introduzir um número de telefone.
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•Tocar em para seleccionar um contacto.

5. Tocar em Enviar para enviar a informação do tempo. 

Calculadora

1. No ecrã inicial, tocar em Ferram. > .

2. Rodar o telefone para a vista vertical ou horizontal para alternar entre a 

calculadora científica e normal. 

 

Certifique-se que a função de rotação automática do ecrã está ligada. 

Notas

1. No ecrã inicial, tocar em Ferram. > .

2. Tocar em Adicionar nota. 

3. Introduzir o que deseja gravar.

4. Para concluir, tocar em . 

 

No ecrã Notas, poderá tocar em e seleccionar uma ou mais notas 

para apagar ou seleccionar Todas para apagar todas as notas. 

Rádio FM

 

Ligue um auricular ao telefone. Rádio FM utiliza o auricular como 

antena.

Procurar estações

1. No ecrã inicial, tocar em Ferram. > .

2. Tocar em  > para pesquisar e guardar estações disponíveis. 

 

O seu telefone irá procurar e guardar automaticamente estações na 

primeira vez que ligar a rádio FM.

=

87.5 108
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Ouvir rádio FM

Tocar em para voltar à estação anterior. 

Tocar em para ligar ou desligar a rádio FM.

Tocar em para adicionar a estação actual aos favoritos.

Tocar em para a estação seguinte. 

Tocar em para activar ou desactivar o altifalante. 

Tocar em para apresentar a lista de estações. 

1

22

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6
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Definições do telefone

Ligar e desligar o modo de avião

A recepção a transmissão de sinal do telefone pode interferir com o sistema 

de voo do avião. Desligue o telefone ou active o modo de avião, conforme 

necessário quando está num voo. No modo de avião, as características sem 

fios do telefone permanecerão desligadas mas, é possível ouvir música e jogar 

jogos com o telefone. 

Utilizar os seguintes métodos para ligar ou desligar o Modo de avião: 

• Premir continuamente o botão ligar/desligar e tocar em Modo de avião. 

• No ecrã inicial, tocar em . Em Todas, tocar em Modo de avião. 

Quando o modo de avião está ligado, é exibido na barra de estado.

Definições de som

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Em Todas, tocar em Som. 

3. No ecrã Som, poderá: 

•Tocar em Volume e arrastar o controlo de deslize para definir o volume 

da música, sons de toque, sons de notificação, alarmes, chamadas e 

muito mais. 

•Tocar em Modo silencioso para ligar ou desligar o modo de silêncio. 

•Seleccionar ou desmarcar a caixa de verificação Vibrar no modo silêncio, 

para definir se o telefone vibra em modo de silêncio. 

•Seleccionar ou desmarcar a caixa de verificação Vibrar ao tocar, para 

definir se o telefone vibra ao receber uma chamada.

•Tocar em Som de toque de telefone, para seleccionar um som de toque.

•Tocar em Toque de notificação, para definir um som de notificação. 
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•Seleccionar ou desmarcar a caixa de verificação em SISTEMA, para ligar 

ou desligar o som de notificação ou a vibração ao tocar no ecrã, efectuar 

uma captura de ecrã, marcar um número e muito mais.

Definições de visualização

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Em Todas, tocar em Visualização. 

3. No ecrã Visualização, poderá: 

•Tocar em Brilho para ajustar o brilho do ecrã. 

•Tocar em Papel de parede para definir o papel de parede do ecrã de 

entrada e bloqueio.

•Seleccionar ou desmarcar a caixa de verificação Rotação auto. do ecrã, 

para ligar ou desligar a função de rotação automática do ecrã. Se esta 

função estiver activada, a orientação do ecrã irá mudar automaticamente 

para a posição que segurar o telefone ao realizar certas operações, tais 

como navegar em uma página de Internet, ver uma imagem ou escrever 

uma mensagem.

•Tocar em Suspender, para definir o tempo limite do ecrã. Se inactivo por 

um tempo específico, o telefone bloqueia automaticamente o ecrã para 

economizar energia da bateria. 

•Tocar em Daydream para ligar ou desligar a protecção de ecrã. Se esta 

função estiver activada, a protecção de ecrã será executada 

automaticamente enquanto o telefone é carregado. 

•Tocar em Tamanho do tipo de letra, para alterar o tamanho do tipo de 

letra do ecrã.

Ligar e desligar o modo não incomodar

Para evitar ser incomodado quando necessita de se concentrar em negócios 

importantes, ligar o modo não incomodar. Durante o modo não incomodar, o 

telefone irá apenas tocar ao receber chamadas de números permitidos. As 
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outras chamadas serão rejeitadas, mensagens e outras notificações ficarão 

em silêncio. 

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Em Todas, tocar em Não incomodar. 

3. No ecrã Não incomodar, poderá: 

•Tocar em Activar para ligar ou desligar o modo não incomodar. No modo 

não incomodar, é exibido na barra de estado. 

•Tocar em Agendado para programar o período de tempo eficaz para o 

modo não incomodar. 

•Tocar em Contactos permitidos para adicionar contactos e permitir 

receber chamadas em modo não incomodar. 

•Tocar em Repetir chamadas para ligar ou desligar a função de repetição 

de chamadas. Após a função de repetição de chamadas estar activada, a 

segunda chamada do mesmo número não será silenciada num espaço de 

3 minutos. 

Definir a data e hora

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Em Todas, tocar em Data e hora. 

3. No ecrã Data e hora, poderá: 

•Seleccionar a caixa de verificação Data e hora automáticas e a caixa Fuso 

horário automático para utilizar a data e a hora da rede. 

•Desmarcar a caixa de verificação Data e hora automáticas e a caixa Fuso 

horário automático, para definir manualmente a data, a hora e o fuso 

horário. 

•Seleccionar ou desmarcar a caixa de verificação Formato de 24 horas, 

para alternar entre o formato de 12 ou 24 horas.

•Tocar em Seleccionar formato da data para seleccionar o modo de 

apresentação da data. 
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Alterar o idioma do sistema

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Em Todas, tocar em Idioma e entrada. 

3. Tocar em Idioma. 

4. Seleccionar o idioma. 

Definir o PIN do seu cartão SIM

O PIN ( Número de identificação pessoal) é entregue juntamente como cartão 

SIM para melhor proteger os dados do telefone. Se activar o bloqueio do 

cartão SIM, deve introduzir o PIN sempre que ligar o telefone. 

Antes de executar as seguintes operações, certifique-se que obteu o PIN dos 

cartões SIM do seu fornecedor de serviços. 

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Em Todas, tocar em Segurança. 

3. Tocar em Configurar bloqueio do SIM. 

4. Seleccionar a caixa de verificação Bloquear cartão SIM.

5. Introduzir o PIN e tocar em OK.

6. Tocar em Mudar PIN do SIM para alterar o PIN. 

 

O cartão SIM permite apenas um número limite de tentativas se o PIN for 

introduzido incorrectamente. Se exceder este limite, é necessário 

introduzir o PUK (Chave de desbloqueio do PIN), obtido a partir do seu 

fornecedor de serviços. O número de tentativas consecutivas para 

introduzir o PUK incorrectamente também é limitado. Se exceder este 

limite, o seu cartão SIM será permanentemente desactivado. Par mais 

detalhes sobre estes limites, contacte a sua operadora. 
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Acessibilidade

Ligue ou desligue as características de acessibilidade, tais como movimentos 

de ampliação e texto. 

1. No ecrã inicial, tocar em .

2. Em Todas, tocar em Acessibilidade. 
61



Aviso legal 
Aviso legal

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. 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 
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Aviso legal 
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 COMERCIALIZAÇÃO E 

ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO, EM RELAÇÃO À PRECISÃO, FIABILIDADE 

OU CONTEÚDOS DESTE MANUAL.

ATÉ AO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, EM 

CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA SERÁ A HUAWEI RESPONSÁVEL POR QUAISQUER 

DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS,INDIRECTOS OU CONSEQUENTES OU PERDA 

DE LUCROS, NEGÓCIOS, RECEITAS, DADOS, POUPANÇAS DE FUNDOS DE 

COMÉRCIO OU POUPANÇAS ANTECIPADAS, INDEPENDENTEMENTE DE AS 

DITAS PERDAS SEREM PREVISÍVEIS OU NÃO.

A RESPONSABILIDADE MÁXIMA (ESTA LIMITAÇÃO NÃO SE APLICA À 

RESPONSABILIDADE POR FERIMENTOS PESSOAIS ATÉ AO LIMITE EM QUE A 

LEGISLAÇÃO EM VIGOR PROÍBA A REFERIDA LIMITAÇÃO) DA HUAWEI 

RESULTANTE DA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO DESCRITO NO PRESENTE 

MANUAL ESTÁ LIMITADA AO MONTANTE PAGO PELOS CLIENTES PARA A 

AQUISIÇÃO DESTE PRODUTO.

Regulamentação de importação e exportação

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

importação em vigor e serão responsáveis por obter todas as autorizações e 

licenças governamentais necessárias à exportação, reexportação ou 

importação do produto mencionado neste manual, incluindo o software e 

dados técnicos contidos no mesmo.

Política de privacidade

Para compreender melhor como nós protegermos as suas informaçãoes 

pessoais, consulte a política de privacidade em                                                  

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

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

Modelo: HUAWEI Y330-U01

V100R001_01
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