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Fones de ouvido
Sensor de proximidade/
Sensor VEGA Motion

Indicador de carga/
Indicador de chamada a receber

Entrada do auricular       Conector externo

Tecla Liga/Desliga

Tecla de Volume

Antena 1Seg Microfone

Tampa do conector externoTampa da entrada do auricular 

Visor

Na-câmera
(Objetiva da 
câmera)

Olhal da alça

Antena 
integrada

Terminais de
carregamento

Cartão de memória
microSD

Cartão au Micro IC (LTE)

Luz de celular

Foto LED Porta infravermelha

Fora-câmera
(Lente da câmera)

Marco FeliCaAlto-falante

Pacote de
bateria/
tampa
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Uso da Câmera (Filme e Instantâneo)

 ● 	Como	gravar	um	filme
Na tela principal, [Apps] → [Câmara] → [  ] → [  ]

▶Toque [  ] para iniciar a gravação
▶Toque [  ] para parar a gravação

 ● Como fazer um instantâneo
Na tela principal, [Apps] → [Câmara]

▶Toque [  ] para fazer um instantâneo

Como fazer uma chamada internacional
Exemplo ： Na tela principal, “212-123-XXXX” nos EUA 

Código 
de acesso 

internacional ➡

Código do 
país

(EUA) ➡

Código de 
área

➡

Número 
que deseja 

chamar
001010
or 010 1 212 123XXXX

Outros recursos úteis

 ● 	Configurar	o	Modo	Silencioso
Prima sem soltar  → [  ]
• Se você pretende desativar o modo Maneira, prima sem soltar  até 

que o ecrã de opção seja exibido e toque [  ]

Para informações, contate
Central de Atendimento ao Cliente (Informações Gerais)

 ● Se estiver chamando de um telefone fixo :  0077-7-111 
(chamada gratuita)
 ●  Se estiver chamando de um telefone celular au: 157 (chamada 
gratuita)

Como ligar e desligar

 ●  Para Ligar
Prima sem soltar  por mais de um segundo

 ●  Para Desligar
Prima sem soltar  → [Desligar] → [OK]

Alternar a tela para Português
Na tela principal, [  ] → [設定] (Configurações) → [言語と入力] (Idioma 
e entrada) → [言語] (Idioma) → [Português]

Como	verificar	seu	próprio	número	de	telefone	e	
endereço de email
Na tela principal, [Apps] → [Pessoas] → a aba de contatos “EU”
• Você deverá se registrar antes de criar informação de Meu perfil

Como fazer e atender uma chamada

 ●  Como fazer uma chamada
Na tela principal, [Telefone] → Digite o número de telefone que deseja 
chamar → [  ]
Para finalizar uma chamada : [Fim]

■●  Como atender uma chamada
Quando o telefone tocar, deslize  para a direita
Para ajustar o volume dos fones de ouvido durante uma chamada: 
Pressione  / 

Armazenar e acessar Contatos

 ●  Armazenar um Contato
Na tela principal, [Apps] → [Pessoas] → [  ] → Selecione o item que 
pretende editar → [Salvar]

 ●  Acessar um Contato
Na tela principal, [Apps] → [Pessoas] → Selecione o contato que deseja 
acessar → [  ]


