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1. INTRODUÇÃO 

 
Este documento é um manual do utilizador para o telemóvel HARMONY operado por chave 

do SPC. Encontrará informações sobre os primeiros passos a seguir para utilizar o seu 

telemóvel e também sobre as suas diferentes funcionalidades. 

 

 
2. LOCALIZAÇÃO DE CONTROLES 
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3. DICAS ÚTEIS 
- Para aceder ao menu principal quando o telefone está em standby, prima a tecla 

superior esquerda. 

 

 
- Para navegar para cima e para baixo no menu principal e em diferentes 

submenus, prima as margens da tecla central para cima ou para baixo. 

- A tecla superior esquerda executa a acção mostrada na parte inferior 
esquerda do ecrã. 

- A tecla superior direita executa a acção mostrada na parte inferior direita do ecrã. 

- Para confirmar uma escolha, prima a tecla de cima apropriada. 
- Para voltar ao ecrã inicial a partir do visor, basta premir a tecla de desligar. 

.  

 

4. PRIMEIROS PASSOS ANTES VOLTAR EM 
 
 
 
 

Levantar a tampa da bateria utilizando a lingueta na parte inferior do telefone. 
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Inserir o(s) cartão(ões) SIM, fazendo corresponder os contactos dourados no telefone e o(s) 
cartão(ões). 

 
Inserir a bateria, fazendo corresponder os contactos dourados no telefone e a bateria. 

 

 
Para carregar o terminal, ligue a fonte de alimentação à base do carregador e a qualquer tomada 

da sua casa. Verificar a orientação do conector e não forçar a ligação se esta não for imediata. 
Colocar o telefone no berço de carga. 
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5. SWITCH ON TELEFONE 
 

 
Prima e mantenha premida a tecla de alimentação durante alguns segundos para ligar o 
telefoneIntroduza o PIN fornecido com o seu cartão SIM. Se dois cartões SIM forem inseridos, o 

telefone pedirá primeiro o PIN do SIM 1 e depois o SIM 2. 

 
Prima e mantenha premida esta tecla para desligar o telefone. 

 
NOTA: O Número de Identificação Pessoal (PIN) protege o cartão SIM contra a utilização não 

autorizada. A chave de desbloqueio do PIN (número PUK) permite desbloquear um PIN bloqueado. O 
PIN e o PUK são fornecidos com o cartão SIM. Para mais detalhes, contacte o seu operador. 

 
 
 

6. DESLOCAR OU VIRAR NA TELA DE TELEFONE 
 

O telefone bloqueia automaticamente quando a inversão é fechada e desbloqueia-se quando 

a inversão é aberta, sem necessidade de tocar em quaisquer teclas ou activar quaisquer 
funções. 

 
Este dispositivo tem a opção de bloquear o telefone apenas no momento de o ligar, de modo que se 
o código de segurança não for introduzido, o telefone não pode ser ligado. Para activar esta função, 

pode ir a: 

 
- Menu --> Configurações --> Segurança --> Telefone --> Telefone --> Bloquear 

Telefone. 
- O código por defeito do telefone é 1122. 

 

Para alterar este código, pode ir a: 

 
- Menu --> Configurações --> Segurança --> Telefone --> Alterar palavra-passe. 

 

7. CHAMADA 
 

No caso da utilização de dois cartões SIM, o telefone pedirá a confirmação do cartão SIM com que 
deve ligar antes de fazer chamadas. 
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Durante uma chamada, poderá fazer e receber mais chamadas de/para o mesmo número, 
mas não poderá fazer ou receber chamadas de/para o outro cartão SIM. 

 
1. Marque o número para o qual pretende ligar. 

 
2. Prima para apagar os dígitos introduzidos incorrectamente. 

 
3. Prima e seleccione o cartão SIM com o qual deseja fazer a chamada. 

Imprensa . 

 

4. Ao telefonar, se o número estiver guardado na lista telefónica, o nome do contacto 

aparecerá no visor. 

 
5. Imprensa para terminar a chamada. 

 
 
 

Telefonar para um contacto na lista telefónica 

1. Prima "Agenda" a partir do ecrã inicial com a tecla de função correcta. O ecrã exibirá a 

lista de contactos em ordem alfabética. 

 
2. Utilize as teclas para cima/para baixo para percorrer a lista até ao contacto desejado. 

 
3. Prima a tecla de chamada para chamar o contacto seleccionado. 

 
4. Prima a tecla de chamada final  para terminar a chamada. 
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Chamada da história 

 
1. Com o telefone em standby, prima a tecla paraaceder à lista de chamadas 

enviadas. Pode também aceder ao histórico de chamadas a partir do menu principal. 

 
2. Utilize as teclas de navegação para percorrer a lista, seleccionar um registo e premir 

para chamar. 

 
 

Atender / rejeitar uma chamada 

Quando receber uma chamada, o número ou nome será mostrado no visor. Prima a tecla 

para responder ou  para rejeitar a chamada. 

 
 
 

Em conversa 

Durante a conversa, pressionar "Speakerphone" para activar o modo mãos-livres. 

Durante a conversa, prima "Opções" para aceder às diferentes opções: 

• Chamada em espera 
• Fim da chamada 

• Lista telefónica 
• Histórico de chamadas 
• Mensagens 

• Iniciar gravação 
• Silêncio 

 
 
 

8. DIÁLOGO DE VELOCIDADE 
 

O telefone tem três memórias directas (M1-M2-M3) e nove memórias indirectas. 

 
As memórias indirectas ou números de marcação rápida são aquelas que são activadas 

segurando um dos dígitos de 1 a 9. 

 
Para configurar estes números, é necessário ter um cartão SIM instalado e, além disso: 

 
- ir para Menu -> Configurações -> Marcação rápida 

- Activá-lo (Estado: On), 

- e número de série. 
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9. TIMBRES, TONS E VOLUME 
 

Esta definição está sob a opção Perfis em Definições. Aqui pode seleccionar e configurar o tipo 

de toque de chamada, nível de volume, tom de mensagem, etc. Por defeito, o perfil seleccionado 

é Geral. 

 
Com as teclas do cursor pode mover-se entre os perfis disponíveis (Geral, Silencioso, Reunião 
e Exterior) e introduzir as suas definições premindo o botão Optar. 

 
Pode agora activá-lo, personalizá-lo ou reiniciá-lo. 

 
Pode personalizar um perfil de acordo com os seus gostos e necessidades e ajustar os seguintes 

parâmetros. Passe o cursor sobre a configuração que pretende alterar e depois Opções --> Alterar ou 
OK: 

 
- Tipo de alerta e escolher entre apenas anelar, apenas vibrar, vibrar e anelar; ou vibrar e 

depois anelar. 

- Tipo de campainha (repetição ou sinal sonoro único). 

- Escolha o tom de toque para as chamadas recebidas no SIM 1 (de uma escolha de 7 tons 

de toque ou seleccione uma melodia guardada nos ficheiros telefónicos). 
- Escolha o tom de toque para as chamadas recebidas no SIM 2 (de uma escolha de 7 tons 

de toque ou seleccione uma melodia guardada nos ficheiros telefónicos). 

- Seleccionar o volume da chamada. 
- Escolher o toque para mensagens recebidas no SIM 1 (3 toques à escolha). 

- Escolher o toque para mensagens recebidas no SIM 2 (3 toques à escolha). 

- Seleccionar o volume de mensagens recebidas (7 níveis). 
- Escolha o tipo de som de teclado entre clique, tom, voz ou mudo. 

- Escolher o volume do tom do teclado (7 níveis). 

- Escolha o tom de ligação (entre 3 tons e mudo) 

- Escolher o off-tone (entre 3 tons e silêncio) 

- Seleccionar o tom para abrir a tampa (entre 3 tons e silêncio). 

- Seleccionar o tom para fechar a tampa (entre 3 tons e silêncio). 

 
 
 

10. ORDEM DO DIA 

a. Consultar a agenda 

1. Com o telefone em standby, prima a tecla "Phonebook". 

 
2. ou acesso a partir do menu principal, Agenda. 

 
3. Utilize as teclas de navegação "para cima/para baixo" para percorrer a lista e visualizar 
todos os contactos. 

 

 

b. Pesquisa rápida: 
Com a lista de contactos apresentada (passo anterior Consulte a lista telefónica) introduza as 

primeiras letras do contacto que procura. Os contactos que contêm essas cartas serão exibidos 
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no ecrã. 

 

c. Opções de contacto: 

Seleccione um contacto e prima Opções para ver as opções disponíveis: 

 
- Ver, 
- Enviar SMS, 

- Chamada, 

- Editar, 

- Eliminar, 

- Cópia, 

- Mudança, 

- Acrescentar à lista negra, 

- Ajustamentos. 

 

d. Acrescentar um contacto 

1. Com a lista de contactos apresentada, seleccionar a opção "Adicionar" e premir OK. 

 
2. Seleccione a memória onde pretende guardar o contacto (no SIM1, SIM2, ou no 

Telefone). 

 
3. Introduza os dados de contacto (Nome, Número, etc.). 

 
4. Uma vez editado, prima "Opt">"OK" para guardar o contacto. 

 
 

e. Acrescentar um contacto com imagem 

1. Com a lista de contactos apresentada, seleccionar a opção "Imagem" e premir OK. 

 
2. Prima "Editar" e introduza os dados de contacto (nome, número, etc.). 

 
4. Uma vez editado, prima Opções / OK para guardar o contacto. 

 
 

11. MENSAGENS 
12.  
a. Nova mensagem recebida 

Quando receber uma nova mensagem de texto, o telefone emitirá um sinal sonoro e exibirá um 

alerta no ecrã. Além disso,exibirá o ícone 

Para abrir a mensagem: 
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1. Ir para o menu "Mensagens / Caixa de entrada". As novas mensagens são marcadas com o 

ícone de um envelope selado. 

Seleccione "Ver" se a notificação aparecer no ecrã, ou vá para o menu "Mensagens --> Caixa de 

entrada". As novas mensagens são marcadas com um ícone de envelope fechado. 

 

2. Prima "Opções / Ver" para abrir e ler a mensagem. . 

 
3. Cada mensagem será marcada com um ícone "1" ou "2", dependendo do cartão SIM em que a 

mensagem for enviada. 

que a mensagem tenha sido recebida. 

 

NOTA: O ícone da nova mensagem permaneceráexposto enquanto houver 
mensagens não lidas. 

 
Opções de mensagens: 

 
Quando se abre uma mensagem, pode-se: 

 
• Ver: Leia a mensagem. 
• Resposta: Responder à mensagem com outra mensagem de texto. 
• Chamada: Chamar a pessoa que lhe enviou a mensagem. 

• Encaminhar: Encaminhar a mensagem para outro contacto. 
• Apagar: Apagar a mensagem actual 

• Apagar tudo: Apagar todas as mensagens. 
• Guardar na lista telefónica: Guardar o número do remetente na lista telefónica. 

 
 

b. Escreva uma mensagem 

Ir para Menu --> Mensagens --> Escrever mensagem. 

 
O modo de introdução de texto é o tipo de letra utilizado nas mensagens, ao introduzir contactos, 

etc. O ícone na parte superior esquerda indica o modo utilizado (preditivo, numérico ou táctil). 

 
A partir de Opções > Modo de escrita, pode seleccionar 

 
- Es (a primeira letra maiúscula e o resto em minúsculas), 

- PT (todas as tampas), 

- pt (todas em minúsculas), 
- Smart Es (preditivo, primeiro caso e o resto em minúsculas) 

- ES inteligente (preditivo, todas as tampas) 

- Inteligente é (preditivo, tudo em minúsculas), 

- Numérico 

- Inserir símbolo 

 
Também pode seleccionar a língua e alternar entre letras maiúsculas e minúsculas e números dentro 

de Write Message, premindo uma vez a tecla #. O ícone no canto superior esquerdo indica o modo 

utilizado. 
Além disso, dentro de Write Message, premindo uma vez a tecla * (asterisco), terá acessodirecto 

aos símbolos que pode incluir. 
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12. BOTÃO SOS 

 
O botão SOS é um botão físico localizado na parte de trás do telefone. Se se encontrar numa 

emergência, basta carregar neste botão durante alguns segundos (uma vez configurado, ver "SOS 

number settings"), o telefone fará automaticamente uma chamada e enviará um SMS de emergência 

para um máximo de 5 números. 

 
É necessário configurar os números de emergência SOS para fazer uso desta funcionalidade. 

 

Configuração do número SOS: 

From "Menu"-->"Setting"-->"SOS": 

 
• Ativa a função "Status"/"On". 
• Definir os números de emergência na "lista de números SOS" (1 a 5), os números de 

emergência (1 a 5), os números de emergência (1 a 5), os 

Os números devem ser guardados na lista telefónica e na memória do telefone. 

• Escrever a mensagem de ajuda a ser enviada para os números SOS "SOS Message". 

Também pode desactivar esta opção de "Enviar mensagem ao telefonar". 

 

Utilização da função SOS: 
 
 

 
Se se encontrar numa situação de emergência e premir o botão SOS, o auscultador: 

 
- Começará a chamar os números previamente definidos. 

 
- Enviará a mensagem SOS no final deste ciclo. 

 
- Irá activar o altifalante. 

 
- Chamará os números SOS por ordem consecutiva, enviando também a mensagem SOS via 

SMS. 
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- Se não houver resposta, saltará para o número seguinte até que um deles responda, este ciclo 

será repetido 3 vezes. 

 
*Se um número da lista tiver voicemail, o ciclo terminará. 

 
Os SMS podem aumentar a sua factura mensal dependendo do tipo de contrato que tiver com o seu 

operador. 

 
 

Cancelar a função SOS: 

Se tiver activado a função SOS por engano, pode parar de enviar chamadas premindo a tecla  

. 

 
 

13. SMART AJUDA 

O que é a Ajuda Inteligente? 

Smart Help é um conjunto de funcionalidades de ajuda inteligente que permite aos utilizadores de 

HARMONY usar o seu dispositivo com tranquilidade e ajuda a sua família e entes queridos a tomar 
conta deles mesmo quando estão longe. Pode configurá-los a partir do menu Definições > Ajudante 

Inteligente. 

 
Para este fim, o Smart Help permite: 

 
- Enviar notificações deste telemóvel para outro telemóvel em situações de baixa 

utilização ou inactividade total, 

- e activar o toque de HARMONY no máximo para chamadas não atendidas. 

 
Antes de continuar a activar cada uma das funções, o telefone permite-lhe configurar os contactos 
de ajuda que o telefone notificará ou que poderão configurar remotamente o seu telefone. Para o 

fazer: 

 
- adicionar os números (máximo 3) de "Settings > Smart helper number". 
- Pode adicionar números a partir da lista telefónica ou introduzir números. 

 
*Tem  de  incluir  o  código  de  marcação  (+34  para  números  móveis  espanhóis),  por exemplo, 

+34611222333. 

 
 
 

A secção seguinte descreve cada uma destas funções. 

 

Notificação e cuidados inteligentes 

Com estas duas funções é possível permitir até 3 números de telefone para receber alertas no 
caso de certas circunstâncias que possam representar um risco. 
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A Notificação Inteligente alertará em caso de uma chamada perdida, ou quando a bateria estiver fraca 

(abaixo de 15%). 

 
Smart Care alertará quando houver uma chamada perdida (sem resposta), ou quando não tiver 

havido actividade nas últimas 24 horas, ou seja, se detectar que não pressionou nenhuma tecla, abriu 
ou fechou a tampa ou a colocou sob carga. 

 
 
 

Sino inteligente da porta 

Com esta funcionalidade, o seu telefone aumentará automaticamente o volume do toque se detectar 
que a mesma pessoa está a tentar ligar-lhe e que não respondeu à chamada. 

 
O volume de toque do seu telefone será definido para o máximo se o mesmo número de telefone 
repetir a chamada dentro de 3 minutos. Depois de atender a chamada, o volume do seu telefone será 

ajustado de volta ao volume previamente predefinido. 

 
Pode activá-lo ou desactivá-lo a partir dele: 

 
- Definições > Ajudante Inteligente > Smart Ringer. 

 
 

Controlo de sincronização 

Esta função permite-lhes configurar remotamente o seu telefone via SMS a partir de outro 

telefone. 

 
Para este fim: 

 
- Activar esta função a partir de Definições > Controlo de sincronização. 

 
Estas são as 3 funções HARMONY que podem ser configuradas remotamente a partir de outro 
telefone via SMS. 

 
1. ACTIVAR E CONFIGURAR A FUNÇÃO SOS 

 
Envie um SMS para o seu telefone a partir de um dos números com permissão com os 
seguintes códigos: 

 
- Para activar/desactivar a função SOS: 

 
ACÇÃO CÓDIGO SMS 

Activar a função SOS *SOS#1## 

Desactivar a função SOS *SOS#0# 

 
- Para configurar números de telefone na lista SOS: 

 
ACÇÃO CÓDIGO SMS 
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Definir o número 611 111 111 como o primeiro da lista SOS. *SOS#2#1#611111111 
111111 

Fixar o número 622 222 222 como 2º na lista SOS. *SOS#2#2#2#6222222 
222222 

Fixar o número 633 333 333 como 3º na lista SOS. *SOS#2#3#633333333 
333333 

Fixar o número 644 444 444 como 4º na lista SOS. *SOS#2#4#644444444 

Fixar o número 655 555 555 como 5º na lista SOS. *SOS#2#5#655555555 
5555 

 

- Para eliminar números da lista SOS: 

 
ACÇÃO CÓDIGO SMS 
Remover o número 1 da lista SOS *SOS#3#1## 
Remover o número 2 da lista SOS *SOS#3#2## 

Remover o número 3 da lista SOS *SOS#3#3#3 
# 

Remover o número 4 da lista SOS *SOS#3#4## 
Remover o número 5 da lista SOS *SOS#3#5# 

 
2. ADICIONAR CONTACTOS À LISTA TELEFÓNICA OU MEMÓRIA RÁPIDA 

 
Enviando um SMS à HARMONY a partir de um dos números com permissão com os seguintes 

códigos: 

 
- Para acrescentar um contacto à lista telefónica: ("CCC" É O NOME DO CONTACTO). 

 
ACÇÃO CÓDIGO SMS 
Acrescentar o contacto 611 111 111 à 
lista telefónica 

*PB#2#CCC*611111111 
111111 

 
 
 

3. GIRAR O VOLUME DO CAMPAINHA, AURICULAR E MÃOS LIVRES ATÉ AO MÁXIMO. 

 
Enviando um SMS à HARMONY a partir de um dos números permitidos com os seguintes códigos: 

 
ACÇÃO CÓDIGO SMS 
Aumentar o 
volume 

*VOL#MAX 

 
 

14. MULTIMÉDIA 

 
a. Câmara 

 
É necessário um cartão de memória incorporado. 

 
Activar a câmara premindo a tecla de navegação abaixo ou acedendo a partir do menu: 
"Menu" --> "Multimédia" --> "Câmara". 
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Utilizar o teclado numérico para alterar as definições da câmara. 

 
• Teclas de navegação para cima/baixo: premir repetidamente para 

aumentar/ diminuir o zoom. 

• Tecla 1: Pressionar repetidamente para alterar o tamanho da imagem. 
• Tecla 2: Pressionar repetidamente para alterar a qualidade da imagem. 

• Tecla 4: Pressionar repetidamente para alterar o equilíbrio de branco. 

• Tecla 5: Pressionar repetidamente para activar/desactivar o flash. 
• Tecla 6: Pressione repetidamente para definir o temporizador. 
• Tecla 8: Pressione para capturar. 

 
Depois de ter tirado uma fotografia, a fotografia será guardada automaticamente. Prima "Voltar" 

para tirar uma nova captura de ecrã ou prima "Opções/Clararregar" para apagar a captura de ecrã. 

Pode também enviá-lo via Bluetooth a partir de "Options/Send" via Bluetooth. 

 
 

Para tirar a fotografia prima a tecla 8 com o ícone da câmara 

 
Em "Opções" --> "Definições da câmara", podem ser definidos os seguintes parâmetros de câmara 
--> "Configurações da câmara", os parâmetros da câmara podem ser definidos: 

 
- Flash: activar ou desactivar com as teclas M1 e M3 

- Tom de disparo (seleccionar entre 3 sons ou desligado com as teclas M1 e M3) 
- EV (seleccionar entre as opções disponíveis com as teclas M1 e M3) 

- Contraste (seleccionar entre 3 níveis com as teclas M1 e M3) 
- Anti-flicker (seleccionar entre 60Hz ou 50 HZ com as teclas M1 e M3) 

- Modo Cena (seleccionar entre Auto ou Night com as teclas M1 e M3) 

- Temporizador (seleccionar entre as opções disponíveis com as teclas M1 e M3) 

 
Em "Opções" --> "Fotos" também pode aceder às fotos que tirou. --> "Fotos" também pode aceder 
às fotos que tirou. Uma vez dentro da fotografia, 

em "Opções", podemos aceder a um maior número de opções: 

 
- pode ver a captura, 

- enviá-lo via Bluetooth, 
- utilizá-lo como papel de parede, 

- renomeá-lo, 

- remover ou 

- ver os detalhes do relatório. 

 
Se voltar ao menu acima, encontrará outras funções em "Opções": 

 
- Mudar para vídeo 
- Definições da imagem 

o Tamanho da imagem 
o Qualidade de imagem 

- Efeitos: 

o Normal 
o Escala de cinzentos 
o Choco 
o Esverdeado 
o Azul 
o Inverter cores 



18 
 

- Memória (para seleccionar onde pretende guardar as fotos) 
- Restaurar valores 

 

b. Visualizador de imagens 
Aqui em Multimedia --> Imagens encontrará as imagens que captou com a câmara do seu telefone. 

Com o seu menu "Opções", poderá fazer o mesmo que vimos no ponto 14 a..: 

 
- Ver 

- Enviar 

- Utilização como 

- Renomear 

- Eliminar 

- Memória 
- Informação de imagem 

 

c. Gravação de vídeo 

É necessário um cartão de memória incorporado. 

 
Com a câmara activada, ir para "Opções" --> "Mudar para vídeo". 

 
Também pode aceder directamente a partir de "Menu" --> "Multimédia" --> "Gravar vídeo". 

 
 

Para começar a gravar um vídeo, prima a tecla 8 com o ícone da câmara. . 

 
Prima Opções no modo câmara de vídeo para aceder às opções e alterar a qualidade do vídeo e 

anti-flicker. 

 

d. Leitor de vídeo (cartão de memória micro SD necessário) 

Pode reproduzir vídeos guardados na memória do telefone ou no cartão de memória. 

 
Os ficheiros devem ser guardados em Vídeos para que o telefone reconheça os ficheiros e os 

adicione à lista de reprodução. 

 
Prima Opções para aceder às opções de reprodução: 

 
- Brincar, 

- Enviar, 

- Renomear, 

- Eliminar, 

- Apagar tudo, 
- Memória 

 
 

c. Leitor de áudio 

Pode reproduzir áudios guardados na memória do telefone ou no cartão de memória. 
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Os ficheiros devem ser guardados em My Music (áudio) para que o telefone reconheça os 

ficheiros e os adicione à lista de reprodução. 

 
Prima as teclas de memória e cursor para aceder aos controlos de reprodução. 

 

e. Gravação de áudio 

É necessário um cartão de memória incorporado. 

 
Está sob o menu "Multimédia". Pode gravar conversas, e pode iniciar, pausar e parar a gravação com 
as teclas de função. Em "Opções" pode aceder às gravações que efectuou. 

 
 

f. Rádio FM 

Ligar um auscultador padrão (3,5mm) à tomada de auscultadores do telefone e certificar- se de que 

está devidamente inserido. 

 
Para ouvir a rádio, aceda ao menu Multimedia/FM Radio: 

 
- Tecla M2 - prima esta tecla para ligar/desligar o rádio. 

- Tecla M1 / M3 - prima estas teclas para procurar automaticamente as 
estações de rádio. 

- Teclas de navegação para cima/para baixo - premir estas teclas para alterar 

manualmente a frequência seleccionada. 
- Teclas de volume lateral - pressione para aumentar/diminuir o volume. 

 
 

A partir do menu de opções (Opt.) pode: 

 
- Recorde 30 estações 
- Pesquisa manual da estação 

- Pesquisa automática 

- Ajustamentos 

o reprodução de fundo 
o altifalante 

 

15. SETTINGS 
 

As seguintes opções estão disponíveis no menu "Configurações". 

 

a. Perfis 

Ver ponto 9. 

 

b. Dupla configuração SIM 

Para a configuração do modo de funcionamento do duplo SIM. 
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c. Telefone 

Aqui pode configurar: 

 
- Hora e data, 

- Língua, 

- Visualização (fundo, bloqueio, visualização de data e hora) e 

- Modo aeroplano 

- Atalhos 

- Vibração quando pressionada 

 

d. Web 

Aqui pode configurar a selecção manual ou automática da rede móvel. 

 

e. SOS 

Ver ponto 12. 

 

f. Ajudante Inteligente 

Ver ponto 13. 

 

g. Controlo de sincronização 

Ver ponto 13. 

 

h. Marcação rápida 

Ver ponto 8. 

 

i. Definições de segurança 

Configurar e modificar as definições e códigos de segurança e privacidade que lhe permitirão: 

 
- Definir PINs do cartão SIM. 

- Bloqueio do telefone: Se o bloqueio do telefone estiver activado, solicitará a palavra-
passe de segurança cada vez que for ligado. A palavra-passe de segurança 

predefinida é 1122. 

- Alterar a palavra-passe de bloqueio do telefone. 
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j. Conectividade 

Opções de gestão de Bluetooth, tais como: 

 
- Estado: activar ou desactivar com o botão superior esquerdo 

- Visibilidade: activar ou desactivar com o botão superior esquerdo 

- O meu dispositivo: procura de novo dispositivo 

- Pesquisa de dispositivos áudio 

- O meu nome é 

- Avançado 

 

k. Chamadas 

Opções de tratamento de chamadas, tais como: 

 
- Activar Chamada em Espera, Desvios e Restrições nos SIMs. 

- Colocar na lista negra 

o Rejeitar chamadas para a lista negra 
o Blacklist: configure os números que pretende colocar na lista negra 

- Remarcação automática 

o Activar 
o Desactivar 

- Visualização do tempo de chamada 

o Activar 
o Desactivar 

- Aviso de duração da chamada 

o Activar/desactivar 
o Uma vez 
o Jornais 

- Modo de resposta 

o Responder ao abrir a tampa 
o Qualquer chave responde 
o Resposta automática com auscultadores 

 

l. Valores por defeito 

Permite-lhe repor as definições do telefone para a predefinição de fábrica. A senha de configuração do 
telefone, que é 1122 por defeito, é necessária. 

 
 
 

16. BATERIA E CARREGAMENTO 
 

Tem duas opções para carregar o seu telefone: 

 
Inserir a bateria, fazendo corresponder os contactos dourados no telefone e a bateria. 
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Para carregar o terminal, ligue a fonte de alimentação à base do carregador e a qualquer tomada 

da sua casa. Verificar a orientação do conector e não forçar a ligação se esta não for imediata. 
Colocar o telefone no berço de carga. 

 

Aviso importante sobre o carregamento 

Para carregar completamente a bateria é necessário colocá-la em carga durante cerca de 2 horas. 

 
Para uma boa manutenção e para prolongar a vida útil da bateria, não se recomenda que a bateria 

seja deixada por muito tempo com uma carga completa, ou com uma carga muito baixa. É melhor 
com uma carga intermédia. Recomenda-se não deixar o carregamento telefónico durante longos 

períodos de tempo (férias, etc.). É preferível que a bateria seja descarregada completamente de 

tempos a tempos. 

 
Se o telefone não for utilizado durante muito tempo, remover a bateria com uma carga intermédia. 
Se a bateria não tiver sido utilizada durante um longo período de tempo ou se estiver descarregada, 

o visor do telefone pode não funcionar quando o carregar novamente. Depois de a bateria estar a 
carregar durante algum tempo, pode ligar o telefone para o utilizar. 

 

Aviso de bateria fraca 

Quando a bateria estiver quase vazia, o indicador de bateria estará vazio, o telefone emitirá um tom 
de aviso e exibirá uma mensagem no ecrã. É necessário ligar a fonte de alimentação para carregar a 

bateria. 

 
Se o telefone não tiver bateria, desligar-se-á e não poderá fazer ou receber chamadas. 
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17. MENU OUTRAS FUNÇÕES/ORGANIZADOR 

 
a. Alarme 

Encontra-se no menu "Organizador". A partir desta opção, é possível configurar até 5 alarmes 
diferentes. Seleccione um dos alarmes (por defeito, estão desactivados) e prima "Editar" para 

os configurar. 

 
Pode definir a hora, opção snooze, modo snooze, tom, tipo de alarme. 

 

b. Calendário 

Função de calendário, está no menu "Organizador". A partir de "Opções" pode: 

 
- Ver um dia específico 
- Ver todos os eventos 

- Adicionar evento 

- Apagar evento 
- Ir a uma data 

- Mudar para Hoje 

- Vista semanal 
- Início da semana 

 

c. Tarefas 

Com esta opção pode adicionar lembretes de tarefas, preenchendo os seguintes campos: 

 
- Assunto 

- Prioridade: Alta, Média ou Baixa (interruptor com teclas M1 e M3) 

- Data 
- Hora 

- Alarme: activar ou desactivar 

- Repito: escolher em Opt --> Seleccionar: 

o Uma vez 
o Todos os dias 
o Personalizado 
o Semanalmente 
o Mensal 
o Anual 

- Detalhes 
- Estado: inacabado ou feito (alteração com as teclas M1 e M3) 

 

d. Calculadora 

Função calculadora, localizada no menu "Organizador". Utilizar o teclado numérico e as teclas de 

navegação para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita. 

 

e. Explorador de ficheiros 

A partir desta opção pode procurar por fotos ou vídeos guardados no seu dispositivo. 
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18. LANTERN 
 

O telefone tem uma tocha que pode ser activada premindo o interruptor do lado direito do telefone 

durante alguns segundos quando o telefone é ligado. Também pode ir a "Menu" -- 

> "Organizador"--> Lanterna para o activar ou desactivar. 

 

19. DADOS TÉCNICOS 

DISPLAY. 

Resolução QVGA 240x320 pixels. Tamanho da exposição: 1,44" (exterior) 2,4" (interior). 

Indicador de sinal GSM. Estado da bateria. 

 
CONECTIVIDADE. 

Dual SIM. Bluetooth. Rádio FM. Ranhura para cartão Micro SD. 

 
BATERIA. 

Bateria de lítio de 700mAh. 

 
DIMENSÕES E PESO. 

Dimensões: 102x52x18 mm... Peso: 89,5g 

 
CONTEÚDO DA CAIXA. Telefone. Berço de carga. Alimentação eléctrica. Bateria. Manual 
do utilizador. 

20. PERGUNTAS FREQUENTEMENTE COLOCADAS 

O telefone não inicia 
- O telefone é ligado premindo e mantendo premido o botão. . 
- Certifique-se de que a bateria é colocada correctamente no compartimento da bateria. 

- A bateria não pode estar a carregar. Ligar o carregador ao telefone e verificar se o visor 
mostra um símbolo de carga da bateria (barras verdes a rolar). Esperar alguns minutos até 
que a bateria tenha carga suficiente antes de tentar novamente. 

 

O telefone não carrega correctamente. 
- Para um carregamento adequado, ligar a alimentação ao telefone e seguir 

as instruções deste manual, secção 16. 

- O telefone pode ser carregado enquanto está desligado ou ligado. Ao carregar enquanto 
desligado, uma pressão inicial ou curta de qualquer tecla no ecrã exibirá um símbolo de 
bateria de carregamento (barras verdes a rolar). Se ligado, o ícone da bateria no canto 
superior direito moverá as suas barras indicando que está em processo de carregamento. 

- Se mesmo assim não carregar, o problema pode ser com a fonte de alimentação ou a 
doca de carga. Para descartar um problema com o berço de carga, ligar o telefone 
directamente à fonte de alimentação e verificar se este carrega correctamente. A porta 
de carregamento do telefone é micro USB padrão. Recomenda-se a utilização da fonte 
de alimentação incluída com o dispositivo, mas também é possível utilizar outro 
carregador micro USB, desde que este  seja fiável. 
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O telefone não pode fazer ou receber chamadas. 

- Para poder fazer chamadas, o telefone precisa de um operador SIM. Siga as instruções 
do manual para colocar correctamente o cartão SIM. Uma vez inserido, ligue o 
telefone, normalmente pedir-lhe-á o código PIN do cartão e, após a introdução do 
mesmo, o telefone começará a funcionar. Deve exibir abaixo da data e hora o nome 
do operador, e um ícone de cobertura móvel no canto superior esquerdo com barras 
indicando o grau de cobertura. 

- Se não puder fazer ou receber chamadas, o SIM pode ser inserido incorrectamente e não 
ser reconhecido. Certifique-se de que o SIM é inserido na ranhura com o entalhe na 
posição indicada e os contactos metálicos virados para baixo. Note que o formato deve 
ser micro SIM (SIM1) ou mini SIM (SIM2); se o seu cartão for mais pequeno (nano SIM), 
deve adicionar o adaptador correspondente. O seu operador pode fornecer-lhe este 
adaptador. 

- Verifique se tem cobertura móvel do seu operador. É possível que não tenha cobertura na 
sua área ou que o seu operador seja temporariamente incapaz de fornecer cobertura 
devido a um problema técnico. Na parte superior esquerda do ecrã está o ícone de 
cobertura móvel, com uma série de barras que indicam a força do sinal. Se não houver 
cobertura, aparecerá uma cruz no ícone correspondente. 

 

A campainha telefónica não toca ao receber chamadas. 

- Verifique se configurou correctamente a configuração da campainha do telefone. Para 
tal, seguir as instruções relativas aos Perfis neste manual (ponto 9). 

- Poderá ter premido acidentalmente a tecla "0". Premindo a tecla "0" muda 
continuamente o telefone para o modo "Silencioso", cancelando o som de modo a não 
perturbar. Prima novamente a tecla "0" continuamente para voltar ao perfil Geral. 

 

Na conversa, ouço muito calmamente o meu interlocutor. 

- O volume de conversação é ajustado com as duas teclas laterais + e -, ou com as teclas de 
selecção para cima/para baixo no centro superior do teclado. Pode ter premido 
acidentalmente um destes botões ao utilizar o telefone na conversa. Voltar o volume até 
um nível aceitável enquanto se conversa usando estes botões. 


