PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO
DO PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO
DE SOFTWARE LAIQ

Como devo proceder para atualizar o software do meu LAIQ via ferramenta de atualização?
As atualizações de software são disponibilizadas para adicionar novas funcionalidades
solicitadas pelo utilizador e para maximizar o desempenho do seu smartphone.
Este procedimento permite atualizar convenientemente o firmware do seu smartphone
para a versão mais recente, através da ferramenta de atualização LAIQ, sem necessidade
de visitar qualquer centro de assistência. Esta função só estará disponível quando a LAIQ
disponibilizar uma versão de firmware mais recente para o seu equipamento.
Uma vez que a atualização do firmware do smartphone exige toda a atenção do utilizador
durante o processo de atualização, leia todas as instruções e notas apresentadas em
cada etapa antes de prosseguir. Note que a remoção do cabo USB durante a atualização
pode danificar gravemente o seu equipamento.
NOTAS PRÉVIAS:
 Os seus dados pessoais, definições de aplicações e do sistemas guardados no
armazenamento interno do telefone, incluindo informações acerca da sua conta
Google, bem como, quaisquer aplicações transferidas serão perdidos durante o
processo de atualização do software do telefone. Todos os dados armazenados no
seu cartão microSD não serão perdidos durante o processo.
 Por esta razão, a LAIQ recomenda que siga todos os procedimentos de preparação
para a atualização para efetuar uma cópia de segurança dos seus dados pessoais
antes de iniciar o processo de atualização do software do seu smartphone. A LAIQ
não assume responsabilidade por qualquer perda de dados pessoais.
 Os passos a seguir são para a atualização do firmware do seu smartphone LAIQ via
ferramenta de atualização compatível com o sistema operativo Windows.

REQUISITOS DO SISTEMA:






Computador : Windows (com Sistema Operativo Vista ou superior)
Memória necessária (RAM): 1.00GB (mínimo)
Espaço livre em disco: Pelo menos 5 GB (recomendado)
Resolução de ecrã: 1024 x 768 (32 bit ou superior)
Software necessário: Microsoft .Net Framework 4.0 (incluído no pacote de instalação)

Procedimentos para se preparar para a atualização
1.

Verifique a versão de software do seu equipamento e confirme se é a versão mais
recente disponibilizada no servidor LAIQ. Para mais informações consulte:
http://www.laiq.com/upgrade-de-software/ e Definições -> Acerca do telefone ->
Número de compilação
2. Liberte espaço no computador.
Precisaremos de espaço para transferir a atualização, por isso faça uma cópia de

3.

4.

5.
6.

segurança da sua conta e das definições e, se possível, sincronize os ficheiros
multimédia do seu smartphone para o seu computador.
Certifique-se de que o computador tem uma ligação à Internet fidedigna.
Em alguns casos, poderá ser necessário mudar de uma ligação sem fios (Wi-Fi) para
uma ligação com fios (Ethernet).
Transfira e instale a ferramenta de atualização LAIQ no seu computador. Obtenha-a a
partir do link disponibilizado em: http://www.laiq.com/upgrade-de-software/
Para mais informações de como instalar a ferramenta de atualização LAIQ clique
aqui.
Transfira a atualização de firmware para o seu modelo LAIQ a partir do link
disponibilizado em http://www.laiq.com/upgrade-de-software/
Verifique o nível de bateria do seu equipamento. Se o nível for baixo, carregue
rapidamente o seu smartphone acima do nível de 30% antes de iniciar a atualização.

Como instalar a atualização
1. Desligue o seu smartphone.
2. Abra a ferramenta de atualização LAIQ instalada no computador

3. Selecione o arquivo de atualização descarregado do servidor LAIQ para o modelo

Nota: Imagem ilustrativa para o modelo LAIQ Dubai

4. Pressione o botão Iniciar. Marque a opção “Li e entendi” e clique no botão Sim.

5. Aguarde enquanto a ferramenta descomprime o ficheiro de atualização e valida a
sua integridade

Nota: Imagem ilustrativa para o modelo LAIQ Dubai

6. Retire a bateria do seu smartphone e volte a colocá-la.*
Ligue o cabo USB à porta do seu computador ao seu smartphone.

Nota: Imagem ilustrativa para o modelo LAIQ Dubai

7. Por favor aguarde até a atualização finalizar. Este processo pode demorar alguns
minutos.

Nota: Imagem ilustrativa para o modelo LAIQ Dubai

*Este passo não é necessário caso possua o modelo LAIQ New York.
8. Pressione o botão “OK”
Desligue o cabo USB, ligue o seu smartphone e desfrute da nova atualização!

Para mais informações de como deverá descarregar o software para o seu
smartphone,
por
favor
consulte
o
nosso
site
em:
http://www.laiq.com/upgrade-de-software/

Declaração de exclusão de responsabilidades
Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste equipamento podem pertencer a
terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca com registo comercial
ou abrangidas por quaisquer outra legislação de propriedade intelectual. Esses
conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para uso individual e para fins não
comerciais. O utilizador não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços de uma outra
forma que não tenha sido previamente autorizada pelo proprietário do conteúdo ou
fornecedor do serviço. Igualmente não está autorizada a modificação, cópia, reprodução,
carregamento, publicação ou distribuição como artigo, transmissão, tradução, venda,
criação de obra derivativa ou exploração de alguma forma ou em suporte alternativo de
quaisquer dos conteúdos ou serviços apresentados por e neste equipamento e/ou
software.

