Este é o manual do Celular Q5
Tem gente vendendo com a justificativa
que foi feito por técnicos. Pois nem
Copyright ele possui.
Tá ai... Grátis pra você. Use e
recomende o dicasemanuais.com

01 - Conhecimento Básico
Introdução:
Obrigado por escolher nosso telefone celular de tela colorida. Ao ler estas introduções antes de
usar o aparelho você terá uma visão geral do mesmo e entenderá suas funções simples, porém
surpreendentes.
Este aparelho é desenhado para redes GSM. Além das funções básicas, ele agenda, unidades
de conversão, gerenciamento da saúde, calculadora, jogos, áudio player, câmera, gravador de
vídeo, gravador de som e outras funções. Ele servirá a você no trabalho e no lazer. Tendo
uma interface única e perfeito design este aparelho atenderá a todas as suas expectativas.
Nosso aparelho celular atende a todos os parâmetros de qualidade para o padrão GSM
seguido internacionalmente.
Nossa companhia se reserva o direito de modificar o conteúdo destas instruções sem prévio
aviso.
Instruções Gerais:

Use somente baterias e carregador autorizado pelo fabricante do seu aparelho celular. Outros
produtos podem vazar, aquecer, explodir ou casar fogo.
Evite quedas violentas, batidas ou choques do aparelho celular, pois podem causar estragos
ou fogo.
Não coloque o aparelho celular dentro ou sobre o forno de microondas ou equipamentos de
alta pressão. Isto pode causar danos ao aparelho de telefone.
Não use seu telefone celular em uma atmosfera potencialmente explosiva ou inflamável. Usar
o telefone em tal lugar poderia causar risco de incêndio ou explosão.
Não mantenha o telefone celular em local quente, úmido ou empoeirado.
Mantenha seu telefone celular fora do alcance de crianças. Não deixe que crianças brinquem
com seu telefone celular.
Não deixe seu aparelho em locais instáveis. Esta condição pode levar a queda do mesmo.
Orientações sobre o telefone celular:
Desligue seu telefone celular antes de embarcar em uma aeronave ou entrar em hospitais ou
outros lugares onde haja placas pedindo para fazê-lo. Telefones celulares afetam equipamentos
eletrônicos e equipamentos médicos. Este aparelho tem a função de ligar automaticamente,
por favor, verifique seu ajuste de alarme e certifique-se que o aparelho não irá ligar
automaticamente.

Não faça pressão ou bata na tela. Manuseio descuidado pode quebrar o circuito interno e a
tela. O líquido da tela pode ser perigoso para os olhos. Por favor, lave os olhos com água
imediatamente e procure um médico.
Não modifique ou desmonte o celular. Modificações ou desmontagem não autorizada podem
resultar em estragos.
A precipitação, a umidade e os líquidos corroerão circuitos eletrônicos. Mantenha o aparelho
seco.
Inserir e remover o SIM CARD:
Manuseie o SIM CARD com cuidado.
Desligue o aparelho, retire a bateria e deslize o cartão para dentro ou para fora do aparelho.
O modo de usar o cartão adicional é o mesmo do cartão principal.
Liga/ Desliga:
Para ligar ou desligar o telefone pressione o botão (vermelho) acima .
Ou na parte superior que tenha um desenho vermelho

Desbloqueio do Telefone Celular:
Por favor, ajuste o número PIN para proteger seu aparelho de uso não autorizado. Uma
vez selecionada esta função, PIN deve ser inserido toda vez que o celular for ligado. Se o
usuário não ativar o método de proteção do SIM CARD, este não estará protegido de uso não
autorizado.
Insira a senha do telefone celular, use a tecla direita para apagar uma eventual entrada errada.
Pressione Confirma para terminar. Por exemplo, se a senha for 1122, então, por favor, digite
1122.
Se você esquecer a senha do telefone celular, a senha padrão para os aparelhos é 1122.
Opções durante uma chamada:
Pressione a tecla opções para entrar no menu de opções durante uma chamada. O menu
de opções é similar ao menu de funções. Só é possível entrar no menu de opções durante
uma chamada. As funções como segurar, em frente ou fazer múltiplas chamadas precisam de
suporte na rede.
No menu opções você pode optar entre:
·

Segurar: Colocar a chamada em espera ou a recupera.

·

Terminar: Termina a ligação.

·

Nova chamada: Inicia uma nova chamada.

·

Agenda de Telefone: Entre na agenda do telefone para procurar um número.

·

SMS: Edita e emite uma mensagem.

·

Gravador de Som: Grava a conversação.

·

Mute: Mudo ou enviar.

·

DTMF: Pressione a tecla de seleção esquerda para ligar/ desligar.

·

H-Livre: Para ligar o alto falante para ampliar o volume

Maõs livres significa viva voz o acionamento deve ocorrer durante uma ligação logo
atendida ou recebida

·

·

Chamadas Múltiplas

·

Interruptor: Muda a ligação entre chamadas diferentes.

·

Reunião: Tenha uma chamada de telefone em conferência.

·

Transferir: Transfere a chamada corrente para outro telefone.

02 - Multimídia
Câmera:
Selecione câmera para entrar no menu, pressione câmera para tirar uma foto.
Pressione Opções para ir para:
·

Livro de Foto: Vai para o álbum.

·

Self Capture Mode: Em (Camera da frente), Fora (Camera de trás)

·

Ajustes de câmera: Para ajustar os parâmetros para tirar fotos.

·

Ajustes de imagem: Para ajustar o tamanho e a qualidade das fotos.

·

Contrapeso Branco: Ajusta a luminosidade da foto.

·

Perfil: Modo automático ou modo anoite.

·

Ajuste de efeito: Para escolher o estilo da tela.

·

Adicione o Armação: Para escolher uma moldura.

·

Opção do Restore: Para restaurar Ajuste padrão.

Livro de Foto:

Vá para o álbum. Aperte para ir em opção da foto.
· Vista: para ver melhor a foto. Esquerda: para ver a foto anterior. Direita: para ver a
próxima foto. Pressiona a tecla 1(um) para dar zoom e pressione 2(dois) para sair do zoom,
pressione 3(três) para virar a foto.
·

Modo de Browse: modo de visualizar o álbum.

·

Adiante: opções da foto.

·

Renomeie: mudar o nome da foto.

·

Deletar: deletar a foto.

·

Anule todos arquivos: deletar todas as fotos do álbum.

·

Tipo: vários tipos de organizar o álbum.

Vídeo Recorder:
Selecione Vídeo Recorder, para entrar no menu pressione opção. Para gravar vídeo apertar o
botão do meio, para pausar novamente o botão do meio, para dar stop o botão da direita.
·

Self Capture Mode: Em (Câmera da frente), Fora (Câmera de trás)

·

Camcoder Setting: Ajuste da tela.

·

Vídeo Setting: Para ajustar a qualidade da imagem.

·

Effect Setting: Para escolher o estilo da tela

·

Restore Default: Para restaurar o ajusta padrão.

Jogador Áudio:
Selecione Áudio player para ir a tela de Mp3, as funções são as seguintes:
·

Tecla para cima: Toca/Pausa a musica

·

Tecla para baixo: pára de tocar.

·

Tecla esquerda: Selecione a musica anterior.

·

Tecla Direita: Seleciona a próxima musica.

·

Jogo: Toca as musicas selecionadas.

·

Detalhe: Detalhe das musicas selecionadas.

·

Adicionar aos anéis: Para adicionar está musica aos toques do seu aparelho.

·

Repetir: Seleciona para tocar a musica novamente.
Rádio FM:

Selecione para ouvir Rádio Fm com ou sem fone de ouvido.
·

Canalize Lista: No máximo de 20 canais (memória de canais).

·

Entrada manual: Insere um canal manualmente.

·

Pre-regule Auto Procura: Busca automática de canais.

·

Cenários: ajustes do som.

·

Gravar: gravar o que esta ouvindo no radio.

·

Lista de arquivos: escutar o que foi gravado.

TV Analógico:
Selecione para assistir televisão no seu celular com ou sem fone de ouvido.
·

Zona de busca: seleciona o sinal do seu país.

·

Adicionar aos meus canais: Adiciona o canal selecionado na lista de canais.

·

Meus Canais: Os canais selecionados.

·

Lista de canais: gravar os canais de sua preferência.

·

Busca de canal: Scanner que procura o sinal dos canais de sua região.

·

TV motion setting: . função que ajusta o movimento da tv

·

Config de mostra: ajuste da tela da ‘’televisão’’

Slide Show:
Para ver o que tem no cartão de memória.
Vídeo Player:
Serve para ver os vídeos que foi gravado. Pressione opção.
·

Play: para ver o vídeo.

·

Adiante: opções do vídeo.

·

Renomeie: mudar o nome do vídeo.

·

Deletar: deletar o vídeo.

·

Anule todos arquivos: deletar todos os arquivos.

·

Tipo: vários tipos de organizar o vídeo player.

·

Vdo Motion Setting: não sei para que serve.
Registrador de Sadio:

Serve para escutar o que foi gravado no radio. Pressione opção.
·

Registro: para verificar o que foi gravado do radio

·

Jogo: para escutar.

·

Rebatize: mudar o nome da gravação.

·

Supressão: deletar o áudio.

·

Suprima tudo: deletar todos os áudios.

·

Ajustes: ajustes básicos do áudio.

·

Adiante: para enviar o áudio por Bluetooth.
FM Gravação de plano:

• serve para gravar uma programação de radio que você estiver ouvindo
Gerente de Arquivo:
Este é o cartão de memória.

Agenda telefônica:
Você pode salvar nomes, números de telefone, números de linha fixa, números de local de
trabalho e outras informações na função Agenda. No menu principal, selecione Agenda ou
pressione a tecla de seleção direita na tela inativa para entrar na agenda diretamente.
Procura Rápida: Selecione está opção para entrar na tela da agenda. Há espaço para
entradas na parte de baixo da tela. Dê entrada nas informações para efetuar a busca. (para
procurar precisa estar ABC ou abc se não estiver aperte # ate chegar nessas opções)
Aperte opções que encontra as seguintes opções: Discar, Discar de IP SIM1, Discar de IP
SIM2, Enviar SMS, Enviar MMS, Vista, Editar, Deletar, Copiar (você pode copiar do SIM1
p/ SIM2 ou vice-versa), Movimento (você pode passar sem copiar do SIM1 p/ SIM2 ou vice-

versa), Duplicar (ainda não entendi para que serve), Enviar vCartão (enviar este número por
Bluetooth, SMS, MMS).
Procurar Entrada: Para buscar arquivos de acordo com os nomes da agenda.
Adicionar A Entrada Nova: Para adicionar um novo arquivo na agenda, você pode
selecionar entre salvar no telefone ou no SIM card, a maneira de salvar é levemente diferente.
Copia tudo: para copiar todos os arquivos do telefone ou no SIM card. Você pode optar entre
copiar do telefone para o SIM card ou do SIM card para o telefone.
Deletar: para apagar a entrada, selecione todas as entradas do SIM card ou do telefone.
Grupo Chamador: este aparelho oferece contatos para você. Você pode mudar o nome do
grupo, tom de discagem, imagem mostrada ou ajustes pessoais para cada grupo.
Posições: Números extras salvos no SIM card assim como o próprio numero, numero de
emergência e numero de serviço. Você pode selecionar editar.
Estado da memória: memória do SIM card ou do telefone.
Meu Cartão: edita o nome no cartão do proprietário e envia.

MENSAGENS (SMS)
Escrevendo a mensagem:
Escreve a mensagem e depois aperte opção para enviar pelo SIM1 ou SIM2, podendo usar
algum numero salvo na agenda.
Imbox (Caixa de entrada):
Você pode entrar na caixa de entrada do SIM1 ou SIM2
Entre na caixa de entrada para ler a mensagem recebida.
Pressione Está Bem para ler a mensagem.
Na caixa de entrada, a data do recebimento e o nome da pessoa que enviou a mensagem.

Selecione opções para:
Responder: Responde a mensagem para a pessoa que enviou.
Deletar: Para apagar a mensagem corrente.
Editar: Para editar o conteúdo da mensagem.
Envie: Para encaminhar a mensagem para outros contatos.
Delete Same Number: para deletar o número da pessoa que mandou a mensagem.
Copy to SIM: Para copiar a mensagem na caixa de entrada.
Move to SIM: Para mover a mensagem na caixa de entrada.
Deletar Tudo: Para deletar todas as mensagens que contem na caixa de entrada.
Copy all: Para copiar tudo do SIM CARD para o telefone ou vice e versa.
Move all: Para mover tudo do SIM CARD para o telefone ou vice e versa.

Outbox (Caixa de Saída):
Você pode entrar na caixa de saída do SIM1 ou SIM2
As opções são as mesmas da Caixa de Entrada.
Molde:
São vários modelos de mensagens, lembrando que infelizmente elas estão em inglês, mesmo
seu celular estando em português de Portugal
Mensagens de Transmissão:
Configuração das mensagens do SIM1 e SIM2
MMS:
Todas as opções são iguais as do SMS.
Mensagens:

SIM1 Caixa de Voz > Para escutar a mensagem de voz que te deixaram.
SIM2 Caixa de Voz > Para escutar a mensagem de voz que te deixaram.
História de Chamada:
HISTÓRIA DE CHAMADA DE SIM1
HISTÓRIA DE CHAMADA DE SIM2
Histórico de Chamadas:
Seu telefone celular pode salvar até 50 registros de chamadas perdidas, recebidas e enviadas.
Através deste menu você pode buscar todas as chamadas do histórico de mensagens.
·

Chamadas perdidas: Pressione OK para entrar no Menu de chamadas perdidas.

·

Chamadas discadas: Pressione OK para entrar no Menu de chamadas discadas.

·

Chamadas aceitas: Pressione OK para entrar no Menu de chamadas aceitas.

No Menu Histórico de Chamadas, pressione OK para ver detalhes como: data, horário,
número discado, horário de discagem.

·

·

No menu deletar história de chamada de SIM1 ou SIM2:

·

Chamados perdidos (deletar todas chamadas perdidas)

·

Discou Chamadas (deletar todas chamadas discadas)

·

Chamadas recebidos (deletar todas chamadas recebidas)

·

Deletar tudo (deletar todas as chamas)

·
·

Tempo da chamada:

·

Dure tempo de chamado: para mostrar a duração da última chamada.

·

O total enviou: para mostrar a duração total das chamadas discadas.

·

O total recebeu: para mostrar a duração total das chamadas recebidas.

·

Regule Todo Tempo: para deletar todas as durações de chamadas.

·
·

Custo de Chamada:

Custo da última chamada: Vá para o Menu última camada para calcular o valor da
última chamada enviada.

·

·

Custo Total: vá para o menu de custos para ver o custo total.

·

Apagar custos: Insira o código PIN 2 para zerar os custos reiniciar a contagem.

Custo máximo: Vá até limite de custos para buscar, editar ou cancelar esta função.
Entre estas, editar e cancelar precisam do código PIN.

·

Atenção: Algumas funções precisam do código PIN2. Por favor, entre em contato com sua
operadora para obter o código PIN.
·

Contador SMS

·

Enviadas: para contar às mensagens que foram enviadas.

·

Recebidas: para contar às mensagens que foram recebidas.

·

Contador GPRS

·

Ultimas Enviadas: para gravar o tamanho do último enviado.

·

Último Recebido: para registrar o tamanho do último recebido.

·

Todos Enviados: para registrar o tamanho de todos os GPRS enviados

·

Todos Recebidos: para registrar o tamanho de todos os GPRS recebidos.

·

Apagar contador: para iniciar a contagem novamente.

Divertimento e jogos
Jogos

Perfis de usuário
O usuário pode selecionar diferentes modos, e pode definir seus próprios modos. Este aparelho
oferece 7 modos: General, Reunião, Ao ar livre, Interior, Fones de Ouvido, Modo de BT
(Bluetooth) e Modo de economia de eletricidade.
·

General:

Ativar: selecione customize para ajustar o modo geral, opções disponíveis são:
Instalação de tom, volume, tipo de alerta, tipo de anel(toque), tom extra, modalidade de
resposta.
·

Ajuste do tom: para ajustar o tom para chamadas recebidas, alarme, liga, desliga, tom
de mensagem e tom de teclado.
·

·

Volume: para ajustar o volume do tom e teclado.

Tipo de alerta: para selecionar o tipo de alerta. Pode ser: tocar, apenas vibrar, vibrar
e tocar ou vibrar e depois tocar.

·

·

Tipo de toque: seleciona em simples, repete ou ascendente.

Tom extra: estabelece tons para casos especiais: aviso, erro, conectar, campo ou
conectar.

·

·

Modo de resposta: para ajustar resposta em qualquer tecla Liga/Desliga.

·

Reunião: Opera como modo geral.

·

Ao ar livre: opera como modo geral.

·

Interior: opera como modo geral.

Fone de ouvido: ligue o fone de ouvido para ativar esse modo. O ajuste pessoal e
como modo geral.
·

Bluetooth: Quando conectado ao Bluetooth o modo abre automaticamente, ajuste
pessoal é como modo geral.
·

Organizador
As funções incluem: calendário, Bluetooth, fazer lista, alarme, converter taxa de troca, relógio
mundial, E-book reader, calculadora.
Calendário
Indo ao menu calendário, pressione OK para mostrar a data. Use as teclas para cima, para
baixo, direita e esquerda para selecionar data e mês, pressione Opções para entrar no submenu.
Adicionar assunto: estabeleça uma nova tarefa e adicione um despertador como
lembrete.

·

·

Veja tarefas: para ver as tarefas que foram adicionadas no menu anterior.

·

O pular data: pular para a data selecionada a partir da data atual.

·

Visitar por mês: para ver as tarefas que foram adicionadas, por mês.
Fazer Lista

Suporta muitos itens da lista de o que fazer. Você pode visualizar, adicionar, editar tarefas,
apagar tarefas, apagar tudo ou enviar vCard para um item selecionado.
Alarme:

São 5 despertadores que podem ser ajustados: selecione um despertador para editar e tocar ao
seu critério.
Para acionar o alarme a opção precisa estar EM e não FORA.
Tempo de soneca: exemplo: se o tempo estiver 5, significa que ele vai toca de 5 em 5 minutos
a partir do primeiro toque.
Relógio Mundial
Selecione o relógio mundial no menu secundário (para ativar EM, desativar FORA), pressione
a tecla navegador direita/esquerda para comutar entre cidades e fusos horários.

Bluetooth:
Existem muito tipos de Bluetooth ao nosso redor tais como: celulares, computadores fones,
etc..
·

Ativar: Ativa o bluetooth para receber dados (Ativar EM, desativar FORA)

·

Buscar dispositivo livre de mão: procura algum dispositivo de áudio.

·

Meu dispositivo: Lista dos seus dispositivos de áudio.

·

Dispositivo ligando: editar dispositivos.

·

Configuração: opção onde você pode configurar seu bluetooth.

·

Meu bluetooth: descrição do Bluetooth.

Calculadora:
Esta calculadora tem quatro funções básicas. Selecione o menu da calculadora, pressione
selecionar para entrar:
·

Use as teclas de 0 – 9 para digitar os números, use a tecla # para colocar o ponto “.”

·

Pressione o ícone na tela de toque para escolher +, -, x, e.

·

Pressione a tecla de seleção direita para apagar o resultado ou a operação.

·

Pressione a tecla esquerda para fazer um cálculo.

Converter taxa de troca (moeda):

Para converter moeda corrente insira primeiro a taxa de cambio, então a moeda corrente ou a
moeda estrangeira pressione a chave esquerda para mostrar o resultado.
E-Book Reader:
Pasta para armazenar e visualizar arquivos txt.

POSIÇÕES:

Instalação do Telefone:
·

Tempo e Data: para ajustar a data e o horário no telefone celular.
*Fixa cidade de lar: para selecionar uma cidade para o ajuste de cidade.
Ex: Brasília.ou Brazilia
*Fixa Tempo/Data: para ajustar a hora e as datas atuais.

*Fixa formato: para selecionar um formato para exibir o horário, 12 horas ou 24 horas.
·
Potencia de programação Em/Fora: Para ajustar o horário em que o celular ligará
ou desligará automaticamente.
·
·

Línguagem: para selecionar o idioma que será usado.
Motion sensor switch:
*Shake next wallpaper: Em: ativado a mudança de tela com apenas uma
chacoalhada no celular. Fora: desativado essa opção.

Motion *Call: Chamada do movimento
*TV setting motion: função que ajusta o movimento da tv
*Vdo motion setting: Ajuste do movimento do video
*Shake next song: EM: ativado a mudança de música com apenas uma chacoalhada no
celular. Fora: desativado essa opção.
você consegue desligar a função do papel de parede que se muda ao balançar o celular
através da função DEFINIÇÕES/CONFIGURAÇÃO DO TELEFONE/ MOTION
SENSOR SWITCH, entretanto, ao desligar e ligar novamente o celular, a
configuração é cancelada

·

Método de entrada preferidos: para selecionar um método de escrita ex: ABC.

Aprovação: esses são os atalhos que você pode acionar (no botão maior do celular)
com o botão de cima, de baixo, da esquerda e da direita.

·

·

Idle Shortcut: são aqueles atalhos na tela que normalmente vem no celular.

• A O QUE POSSUEM LANTERNA

Torch Setup: EM: lanterna ativada. FORA: lanterna desativada. Um jeito fácil de
ativar a lanterna é ficar pressionando durante uns 3 segundos o botão vermelho do celular
que fica embaixo do telefoninho2.

·

Instalação de Segurança:
Fechadura de SIM: Escolha o ajuste de segurança neste menu para evitar uso não
autorizado de seu telefone celular ou SIM CARD.

·

O número PIN pode evitar o uso não autorizado do seu SIM CARD.
Se o Pin estiver ligado escolha EM para ligar e adotar o PIN para proteção. Da próxima vez
que você ligar o celular, ele perguntará o numero do PIN, para mudar escolha mudar PIN
NUMBER.
Atenção se o numero PIN CARD for inserido 3 vezes errado, será bloqueado, você precisará
do PUC para ser desbloqueado.
O número do PIN padrão é 1234, ajuste seu próprio número assim que receber o seu telefone.
·

Bloqueio do telefone: Para evitar o uso indevido em seu aparelho, selecione para
adicionar a proteção do PIN, a próxima vez que ligar o celular ele solicitará o número do
PIN. O ajuste padrão do PIN dos celulares é 1122, por favor ajustar seu próprio número.

Instalação da rede:
·

Seleção da rede

·

Automático: Busca automática da rede qual pertence o SIM card

·

Manual: busca manual de todas as redes correntes.

·

Redes preferidas: Pré salva as redes favoritas.

Ajustes de fábrica do restore:
Para restaurar os ajustes de fábrica, favor inserir a senha 1122. ou 1234

Configurar efeitos de som:
Selecione para escolher o tipo de equalizador a seu critério.
Configuração de modo de espera:
Aqui você escolhe se quer:
*dois cartões e duas esperas (ou seja: usar dois chips)
*SIM1 (para usar só o primeiro chip)
*SIM2 (para usar só o segundo chip)
*Modo vôo

SERVIÇOS

Serviços WAP:
O telefone celular suporta funções baseadas em wap. Você pode visitar os serviços que são
suportados pelo seu provedor, tais serviços podem ser oferecer novidades, previsão do tempo,
informação de vôo e outros.
Atenção: GPRS precisa de suporte de rede. Só estará disponível onde houver cobertura do
mesmo.
Pagina principal: Para navegar na Internet. A página principal parte do ponto Wap
que você tem para conexão ativa. Se nenhum ajuste for feito será o padrão.

·

Bookmarks: para mostrar todos os compromissos. Selecione a um link de marcadores
no site.

·

Favor digitar uma URL: Selecione para inserir qualquer endereço WAP ou outros
endereços de sites.

·

·

Histórico: para mostrar o histórico de todos os sites que você visitou.

·

Ajuste: para ajustar a navegação na Internet.

·

Limpar histórico: apaga todos os registros dos sites visitados.

·

Limpar Cachê: selecione para limpar o cachê.

·

Ajuste de página: para ajustar a conexão WAP.

·

Ajustar Gateway: para ajustar a rede WAP.

·

Ajustar a imagem: ajusta a imagem baixada.

·

Conta na net: Para ajustar GSM/GPRS.

·
·

Função On-line.
Ir para: vai para o link especificado.

·

Voltar

·

Ajustar como página principal: ajusta a página atual como página principal.

·

Adiciona a favoritos: adiciona a página corrente aos favoritos.

·

Visitar a página principal: visita a página principal.

Favor inserir a URL: você pode acessar qualquer página digitando a
URL
diretamente.

·

Informação do favorito: para exibir todos os favoritos. Selecione o link
desejado para a página que deseja, editar o endereço ou apagar o endereço.
·

·

Sair: sai da página de favoritos e retorna ao menu principal.

Duvidas Frequentes
1º Para aumentar e abaixar o volume do som são as teclas U e J
2º- Para acender a lanterna basta pressionar a tecla de musica por alguns segundos.
3º- Esse celular NÃO tem suporte a 3G o que faz com que ele desligue cada vez que o sinal 3G
fica em "Network".
4º- O despertado dele só funciona em modo 24 horas mesmo se o aparelho tiver em 12 horas,
então sempre que for usar o despertador depois do meio dia use 13, 14, 15 horas e assim por
diante.
5º- A resolução da tela é 320x240.
6º- Se vc não está conseguindo escrever com letras Maiúsculas as mensagens, basta mudar a
linguagem do Celular para ingles.
Se vc está com problemas com chiados na Televisão basta selecionar opções> Dissolver ruído.
Options> reduce noise (Ingles). A busca automatica de canais tbm é muito boa, vá para um
lugar que a antena pegue bem e faça a busca automática
Para aqueles que querem a camera em fácil acesso e não sabem como> Menu (Settings)>
Ajuste do Telefone (Phone)> Ajuste da chave rapida (Set shortcut), ai basta selecionar a
camera ou outra aplicação.
Tirar o barulho que faz quando movimenta o celular.
Menu (Settings)> Ajuste do Telefone (Phone)> direction> sensor e desative
O alto falante dele é otimo, mais não abuse escutando Rock, metal, e musicas que tem muita
guitarra no ultimo volume, pq se não vai ouvir um shiado e é perigoso diminuir a vida util dos
falantes, para isso tem 2 maneiras, ou escutar ele 3 pontos abaixo do maximo ou enquanto a
musica estiver tocando ir em Options> Eqq settings e escolher Classic, pois ai o som não fica
tão estridente.

Dicas
Não tem como colocar proteção de tela nele em formato GIF. Apenas em 3GP ou AVI com
resolução de 320x240, mais mesmo assim não fica legal porque a repetição da proteção fica
muito aparente pois aparece rapidamente uma tela preta quando a repetição acontece e eu
não acho legal.
Esse celular não da pra trocar o TEMA, por tanto não insista, nem se matem tentando instalar
temas em diversos formatos.
Se vc está com problemas com chiados na Televisão basta selecionar opçoes> Dissolver ruido.
Options> reduce noise (Ingles). A busca automatica de canais tbm é muito boa, vá para um
lugar que a antena pegue bem e faça a busca automatica, aqui no meu são 26 canais.
Não deixem o Bluetooth ligado constantemente pois ele gasta um pouco mais de bateria.
Para aqueles que não suportam aquele barulhinho, ou o fato de qualquer movimento trocar
de musica, é facil também, pelo mesmo caminho que o de cima quando chegar em Phone vai
em direction sensor e desative.
Para aqueles que querem por jogos JAVA, NÃO aconselho fazer Lista de reprodução de musicas
pois essa fica salva NO APARELHO e pega um pouco da memória.

Configuração Internet TIM
1. menu
wap
wap e ajustes
conta de internet
vc clica em opção e escolhe (estabelecer umas novas ligaçoes)
e os ajustes são os seguintes
1.1 função de segredo (proibido)
1.2 nome do usuario (TIM)
1.3 senha (TIM)
1.4 nome do ponto de (TIM GPRS)
1.5 ajustar o home page (m.google.com.br)
o resto nao mexe em nada
depois em wap ajustes
1.1 ajuste do folheador escolha o ID (1 ou 2, dependendo de qual chip vc vai usar) e escolha a
opção que vc criou TIM tim wap.
pronto, vc vai em m ultimidia , java, instalação de cartao e escolha o chip que vai usar pra
navegar, e em conta de internet vc escolhe tambem a conexção que vc criou (TIM WAP)
Ativar bloqueio ao Teclado:
MENU PRINCIPAL (Botão – da esquerda) > Definições > Configurar segurança >
Bloqueio automático do teclado > Ok > Agora basta selecionar o tempo desejado > Ok

Obs.: Para desbloqueá-lo posteriormente, deverá clicar na tecla (- da direita) e
rapidamente a imagem + com um toque na tela!
É possível colocar foto para determinado contato da agenda?
Não é possível personalizar imagens a contatos da agenda para este modelo.
Como salvar fotos da câmera no cartão de memória?
MENU PRINCIPAL (Botão – da esquerda) > Câmara > Opções > Armazenamento >
Cartão de memória > Ok
Obs.: É altamente recomendado deixar selecionado “Cartão de Memória”, não só para
fotografar como também filmar e áudios em gerais, pois a memória disponível interna
deste aparelho é insignificante!

Cabo Usb
Conecte o cabo USB no computador e no celular, logo depois de ter feito isso
aparecerá opçao:
ARMAZENAGEM DE MASSA (serve para incluir: imagens, músicas, textos e
etc)
Aonde ficam as músicas que passo do PC para o celular?
Gerenciamento(Gestor de ficheiro)/Cartão de memória ou Telefone(vai
depender de onde você escolheu o encaminhamento de arquivos
salvos)/Abrir/e provavelmente estará em alguma das pastas que você
visualizará...
Não to conseguindo passar arquivos do celular para o PC, pois o mesmo
não
reconhece o aparelho.
Conecte o celular no pc, clique em armazenamento de massa (mass storage).
depois espere o seu computador reconhecer o driver.
vá em meu computador e lá estarão duas novas pastas: uma do celular e uma
do cartão de memória.
Personalizar Papel de Parede (Sistema):
MENU PRINCIPAL (Botão – da esquerda) > Definições > Configurar telefone >
Características do ecrã > Padrão de fundo > Sistema > Após selecione uma das
disponíveis >Ver > Ok
Como faço para colocar musicas no Player?
Será necessário adicionar primeiramente todas as músicas na pasta “My Music”
localizada no
cartão de memória, após:
MENU PRINCIPAL (Botão – da esquerda) > Leitor de áudio > Clique (Botão – da
esquerda) >Opções > Definições > Em Pre.Lista certifique-se de estar selecionado
“Cartão de memória” >
Em Lista auto gen. “Activar”. Em Repetir “Desactivar”. Em BT stereo output
“Desactivar”. Em BT stereo headset “Nenhum” > Ok > Opções > Actualizar lista >
Opções > Reproduzir!!!
Obs.: Nas demais opções disponíveis da lista, são opcionais!
Nota: Será necessário realizar estes passos apenas na primeira vez, após é só abrir o
Leitor de áudio e sai pro abraço!!!
Personalizando data e hora:

Recomendo primeiramente entrar em:
MENU PRINCIPAL (Botão – da esquerda) > Definições > Configurar telefone > Agora
certifique-se de estar “Activar” a opção “Actualização automática da data e da hora” >
e volte!!!
Também recomendo entrar em:
MENU PRINCIPAL (Botão – da esquerda) > Agenda > Relógio mundial > Ok > Agora
certifique-se em deixar no MAPA horário de “Brasília” > No botão Opções, deixe
“desactivar”!!!
Configuração Internet WAP CLARO
OBS: Usar o Chip da Claro no Slot SIM1 para estas configurações:
01º MENU Inicial > Serviços > Conta de dados > GPRS >
02º Estando em “GPRS”, verás contas de dados registradas, provavelmente aparecerão pra ti
somente contas internacionais que nada lhe servirão, então vamos configurar a sua da CLARO,
apontando para a primeira [1].
03º Clique em “Editar” e preencha substituindo os campos todos por estes:
* Nome da conta: Claro Dados
* NPA: claro.com.br
* Nome de utilizador: claro
* Senha: claro
* Tipo de autenticação: Normal
* Primary DNS: 000.000.000.000
* Secondary DNS: 000.000.000.000
04º Depois de feito isso é só clicar em “Concluído” e “Sim”!
05º Estando novamente em “GPRS”, agora aponte para a segunda [2].
06º Clique em “Editar” e preencha substituindo os campos todos por estes:
* Nome da conta: Claro WAP
* NPA: wap.claro.com.br
* Nome de utilizador: claro
* Senha: claro
* Tipo de autenticação: Normal
* Primary DNS: 200.169.126.011
* Secondary DNS: 200.169.126.011
07º Depois de feito isso é só clicar em “Concluído” e “Sim”!
08º Estando novamente em “GPRS”, agora aponte para a terceira [3].
09º Clique em “Editar” e preencha substituindo os campos todos por estes:
* Nome da conta: Claro MMS
* NPA: mms.claro.com.br
* Nome de utilizador: claro
* Senha: claro
* Tipo de autenticação: Normal
* Primary DNS: 200.169.126.010
* Secondary DNS: 200.169.126.010
10º Depois de feito isso é só clicar em “Concluído” e “Sim”!
11º Volte à tela inicial do aparelho e entre, MENU Inicial > Serviços > Conta de dados > WAP

>
12º Estando em “Serviços de Internet”, aponte para “Definições”, clique em “Ok”, aponte
“Selecionar cartão SIM”, clique em “Ok”, aponte “SIM1” e clique em “Ok”.
13º Agora aponte para “Editar conta” e clique “Ok”, aponte “SIM1” e clique “Ok”, aponte
“Adicionar nova” e clique “Ok”, agora preencha os campos todos por estes:
* Nome de conta: Claro Dados
* Página inicial: _http://www.google.com.br/ ATENÇÃO sem este "_"
* Conta de dados: [ATENÇÃO], clique “Selecionar”, “GPRS”, “Claro dados” e “Ok”.
* Tipo de ligação: [ATENÇÃO], clique “Selecionar”, “HTTP”, “Ok” e “Concluído”. (Nada de
usar proxy)
* Nome de utilizador: claro
* Senha: claro
14º Depois de feito isso é só clicar em “Concluído” e “Sim”!
15º Ainda estando em “Selecionar conta”, aproveite e aponte nesta “Claro Dados” criada
recentemente e clique “Ok”, aponte “Activar conta” e clique novamente em “Ok”!
Obs.: Ainda em “Menu Inicial > Serviços > WAP > Definições >” você encontra “Opções do
Browser”, opção interessante para “Ativar ou Desativar a exibição de imagens ao navegar na
internet”, pois caso se deseje agilidade em navegações somente texto, desativa-se!!! Também
“Limite de tempo”, é o tempo em segundos que ficará conectado caso não clique em nada!
Nota final: Esses passos podem ser utilizados para as demais operadoras, porém tendo cuidado
em colocar suas respectivas configurações próprias, abraço e espero ter sido claro.

