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LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE
UTILIZAR O SEU SMARTPHONE PARA ASSEGURAR
UMA UTILIZAÇÃO SEGURA E CORRETA.
As instruções baseiam-se nas definições padrão do equipamento.
•• É possível que algum conteúdo possa diferir do seu equipamento, dependendo da região, operador ou devido a atualizações de software instalado.
•• A LAIQ não se responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações de outros fornecedores que
não da LAIQ.
•• A LAIQ não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidades resultantes de configurações de
registo editadas ou software de sistema operativo alterado.
A tentativa de personalização do sistema operativo pode resultar no mau funcionamento do equipamento ou das aplicações.
•• Software, fontes de som, fundos, imagens e outros conteúdos multimédia fornecidos no equipamento são licenciados
para uso limitado nos equipamentos LAIQ. A cópia e utilização destes materiais para fins comerciais ou quaisquer
outros fins, constituem uma infração das leis dos direitos
de autor. O utilizador é integralmente responsável pela sua
utilização ilegal.
•• Os serviços de dados poderão ter custos adicionais, tal
como mensagens multimédia, transferências da Internet,
sincronização automática, ou utilização dos serviços de localização. Para evitar custos adicionais, selecione um tarifá4

rio de dados adequados ao seu tipo de utilização. Para mais
detalhes, contacte o seu operador.
•• As aplicações padrão fornecidas com o equipamento podem ser atualizadas e/ou deixarem de ser suportadas, sem
aviso prévio. No caso de ter dúvidas em relação a alguma
aplicação fornecida com o dispositivo ou instalada posteriormente, contacte o criador da aplicação.
•• Modificar o sistema operativo do dispositivo ou instalar
software de origens não oficiais que altere, corrompa ou
modifique o sistema operativo original e que não sejam aplicações desenvolvidas para esse mesmo sistema operativo
original (Android™), pode resultar no mau funcionamento do
equipamento e corrupção ou perda de dados. Estas ações
são uma violação do seu contrato com a LAIQ, o que cessará
a garantia.

A LAIQ não é responsável pelos problemas de rendimento nem pelas incompatibilidades provocadas
pela modificação de parâmetros de registo realizada pelo utilizador.
Parte do conteúdo e dos serviços aos quais este
equipamento dá acesso pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca
registada e/ou outras leis de propriedade intelectual. A LAIQ não garante o conteúdo nem os serviços
oferecidos.
5

GUIA DE UTILIZAÇÃO

WWW.LAIQ.PT

Câmara
Frontal

Sensor de
proximidade
Auscultador

1

Ecrã inicial

Ecrã tátil

Anterior

Visão geral

Câmara
traseira

Flash

O seu telefone

6

Leitor de
impressões
digitais

7

GUIA DE UTILIZAÇÃO

WWW.LAIQ.PT

micro
sim
nano
sim

ou
micro
sim
cartão
de
memória

Ranhura para cartões
SIM e cartões de
memória

Altifalante

Porta USB

Microfone

Volume

Botão de
energia
Entrada áudio de 3.5mm
Porta de infravermelhos

8

9

GUIA DE UTILIZAÇÃO

WWW.LAIQ.PT

AVISO:
Por favor desligue o telemóvel antes de inserir o
cartão SIM/de memória.

Instalar cartão SIM/de memória

2

Primeiros passos

A ranhura do seu telemóvel tem espaço para dois cartões
SIM/de memória. Para instalar os cartões SIM no dispositivo,
siga os seguintes passos:
1. Utilize a ferramenta fornecida e insira-a no orifício para
ejetar o tabuleiro da respetiva ranhura.
2. Retire o tabuleiro da ranhura
3. Coloque o cartão SIM/de memória no tabuleiro, na direção
correta.
4. Insira o tabuleiro novamente na ranhura do telemóvel, na
direção correta.

Certifique-se que coloca os cartões alinhados
com os respectivos cortes e tenha cuidado ao
inserir novamente o tabuleiro no telefone.
Carregar a Bateria
Antes de utilizar o seu equipamento pela primeira vez, deixe-o ligado à corrente elétrica por 4 horas para carregar a
bateria na sua totalidade.
Para carregar a bateria:
1. Insira a ficha USB do cabo de dados no conector do equi10
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pamento e a outra ponta da ficha ao adaptador de corrente.
2. Ligue o adaptador à tomada de corrente elétrica.
3. Quando a bateria estiver completamente carregada o ícone de bateria no ecrã irá aparecer como carregado.
4. Desligue o cabo do equipamento e retire o adaptador da
tomada.
Ligar e Desligar
Para iniciar o seu equipamento, pressione sem soltar a tecla
ligar/desligar durante uns segundos até que o telefone vibre
e surja o logótipo no ecrã. Para desligar o equipamento, pressione sem soltar a tecla ligar/desligar e, em seguida, toque
na opção de desligar.
Bloquear e desbloquear
Para colocar o equipamento em modo bloqueado e desligar o
ecrã, pressione e solte a tecla Ligar/Desligar. Para desbloquear, pressione e solte a tecla Ligar/Desligar e deslize o dedo
para cima no ecrã, a partir da área de bloqueio.

No ecrã de bloqueio, pode fazer rapidamente
uma chamada ou tirar uma foto. Para tal, basta
deslizar o dedo para cima a partir de um dos
cantos: direito para fotos, esquerdo para aceder
à app do telefone.
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Ecrã Tátil
O ecrã táctil é a principal forma de interagir com o seu telefone e com o sistema operativo Android. Aqui ficam algumas
dicas de uso:
•• Tocar: Para interagir com os diferentes itens no ecrã ou
para escrever recorrendo ao teclado inteligente, o movimento de toque é isso mesmo: um toque no ecrã.
•• Tocar e manter pressionado: Toque e mantenha pressionado um item no ecrã sem levantar o dedo até que ocorra
uma ação. Por exemplo, para personalizar o ecrã inicial toque numa área vazia do ecrã inicial até aparecer o menu de
opções.
•• Arrastar: Toque e mantenha pressionado um item por um
momento e, em seguida, sem levantar o dedo, mova o dedo
no ecrã até chegar à posição de destino. Pode arrastar itens
no ecrã inicial para reposicioná-los.
•• Zoom: Para aumentar as suas imagens ou páginas da Internet, coloque dois dedos no ecrã e deslize-os na diagonal,
em sentidos opostos. Para diminuir a imagem ou página da
Internet, efetue o movimento contrário: coloque dois dedos
no ecrã afastados entre si, e desloque-os na diagonal aproximando-os.

Ligar o telefone a um computador
Use o cabo USB fornecido para ligar o seu telefone ao computador. O seu LAIQ aparece no PC como uma unidade de
armazenamento externa. Pode copiar fotografias e vídeos de
e para o computador.

13
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Escolher o seu idioma
Depois de ligar o equipamento pela primeira vez, pode escolher o idioma. Se não pretender a língua Portuguesa, toque
onde diz Português (Portugal) para escolher outra língua.
Em Definições de Visão pode ajustar a interface às suas
necessidades especiais. Depois de terminado, toque na seta
amarela para continuar.

3

Configuração
inicial do telefone

14
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Configurar o LAIQ Glam

Ligue-se a uma rede Wi-Fi

Caso tenha outro telefone ou tablet Android, pode importar
as configurações para o seu novo dispositivo. Escolha a opção Manter aplicações e dados e, no ecrã seguinte, escolha
de onde pretende importar os dados. Caso contrário, selecione Configurar como novo.

Aconselhamos a que esteja ligado a uma rede Wi-Fi para poder configurar o seu telefone. Escolha a sua rede preferencial e introduza a palavra-passe para ficar ligado à Internet.
Caso não pretenda ligar-se a uma rede, selecione a opção
IGN (ignorar), em baixo à direita.
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Configure a sua conta Google

Proteger o seu telefone

Entre na sua conta da Google introduzindo o seu endereço
de Gmail e siga as instruções. Em alternativa, pode criar uma
nova conta. Apesar de não ser obrigatório, usar o seu telefone juntamente com uma conta Google permite-lhe tirar o
máximo partido dele e aceder aos seus e-mails, contactos,
compromissos de calendário, entre outros. A sua conta Google é ainda usada para fazer cópias de segurança do telefone, salvaguardando dados como fotos e contactos.
Se já tiver uma conta Google, depois de iniciar sessão terá
acesso a quaisquer apps, e-mails, contactos ou outros dados
anteriormente associados à sua conta.

Convém proteger o seu telefone com uma palavra-passe,
um PIN ou uma impressão digital. Isto impede que terceiros
acedam ao telefone.
Selecione a opção que prefere e siga as instruções fornecidas.

Qualquer endereço de e-mail usado para aceder
a um serviço da Google (Gmail, YouTube, Google
Play, entre outros) conta como Conta Google.

18
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Todas as apps
O ícone
dá-lhe acesso a todos os programas instalados
no telefone. A partir daqui pode também aceder às Definições.

20
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Cartões SIM

4

Funcionalidades
básicas
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O seu LAIQ suporta dois cartões SIM em simultâneo. Pode
configurar a utilização que pretende dar a cada um e até desativar o uso de dados num deles. Poderá, inclusive, atribuir
uma cor diferente a cada cartão SIM para poder identificar
mais facilmente a linha que está em uso. Para proceder a
esta configuração, deverá:
1. Em,
abra as Definições > Cartões SIM.
2. Em cada um dos cartões, poderá ativar ou desativar os
vários serviços que pretende usar, como dados, SMS ou voz.
3. Tocando na zona Ranhura para cartão SIM, poderá escolher a cor associada a esse cartão.
Os serviços de dados móveis podem ter custos
elevados. É importante escolher um plano de
dados adequado às suas necessidades. Para
mais informações, contacte o seu operador.

23
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Ecrãs iniciais
O ecrã inicial é o que lhe aparece depois de configurado o
telefone e sempre que o liga e desbloqueia. Aqui, pode adicionar ícones de apps e widgets (pequenas aplicações que
mostram resumos com a informação mais importante de
uma app, como por exemplo a previsão meteorológica para
esse dia). Os pontos que aparecem por cima do Menu de
Atalhos mostram qual o ecrã onde está e quantos existem
além desse.
Pode ainda:
•• Alternar entre vários ecrãs iniciais: deslize o dedo no ecrã
para a direita ou para a esquerda.
•• Efetuar pesquisas: use a caixa de pesquisas no topo. Pode
escrever ou tocar no símbolo do microfone para efetuar uma
pesquisa por voz.
•• Ver notificações: deslize o dedo para baixo, a partir do
topo do ecrã.
•• Abrir o menu Definições Rápidas: deslize dois dedos para
baixo, a partir do topo do ecrã, para ter acesso às definições
mais usadas.
•• Mover atalho para uma app: toque e mantenha pressionado o ícone que deseja mover. Arraste o ícone para a nova
localização, ou até à borda do ecrã para o mover para o Ecrã
inicial seguinte.
•• Remover um atalho: toque e mantenha pressionado o ícone que quer remover. Arraste-o para a parte superior do ecrã,
onde diz Remover, e deixe de pressionar aí em cima.
•• Criar uma pasta: arraste um ícone para cima de outro para
criar uma pasta.

24
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Menu de atalhos

Barra de estado

Na zona inferior do ecrã, tem também acesso a um menu de
atalhos que lhe dá acesso às suas apps preferidas. Quando
liga pela primeira vez o telefone, verá os atalhos predefinidos: Telefone, Contactos, Apps, Mensagens e Email. Todavia,
pode personalizar esta zona com as suas apps preferidas.
Para adicionar ou remover uma app desta zona, toque sem
largar no ícone e arraste-o para o menu de atalhos ou para
fora do menu de atalhos.

A barra de estado encontra-se no topo do ecrã. No canto direito, podemos ver informações sobre o estado da ligação WiFi, a força do sinal celular, quanta bateria resta ou as horas.

No canto esquerdo, temos acesso aos ícones das notificações.
1. Para ter acesso à notificação completa, deslize o dedo
para baixo, a partir do topo do ecrã. Para abrir a app, toque
na notificação.
2. Para limpar a lista das notificações, toque no ícone dos
três retângulos por baixo das notificações, à direita.

Barra de navegação
A barra de navegação encontra-se na zona inferior do ecrã e
inclui três botões:
Anterior: Volta um passo atrás e abre o ecrã anterior,
mesmo que este seja de uma app diferente.
Ecrã inicial: Volta ao ecrã inicial do telefone. Também
pode ficar a pressionar para ver sugestões com base no
ecrã onde está.

Se vir um triângulo na zona das notificações,
deslize com o dedo para baixo a partir do topo
do ecrã para abrir a bandeja de notificações e
toque na notificação com o triângulo para dar
início à resolução do problema. Muitas vezes,
são questões simples, como a necessidade de
atualizar um serviço da Google Play Store.

Visão Geral: Abre uma galeria com a lista das apps em
que trabalhou recentemente. Toque na imagem para
abrir uma delas. Para a remover da lista, toque no X ou
toque na imagem e deslize o dedo para o lado.
26
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Definições Rápidas
No menu de Definições Rápidas, pode configurar as definições usadas com mais frequência, como por exemplo
ligar ou desligar o Wi-Fi ou o Modo de Avião. Para abrir este
menu, deslize com dois dedos para baixo a partir do topo do
ecrã. Para modificar uma definição, toque no ícone respetivo:
•• Brilho: Deslize a corrediça para ajustar o brilho do ecrã.
•• Rede Wi-Fi: Ligue ou desligue o Wi-Fi, ou abra o menu de
configurações do Wi-Fi.
•• Dados móveis: Toque para ativar/desativar os dados móveis, e para ver quantos megabytes já usou com a sua ligação.
•• Bateria: Toque para ver quanto um gráfico explicatido
dos consumos energéticos. Pode também activar o modo de
poupança energética.
•• Não incomodar: Ligue ou desligue esta opção, ou aceda
ao menu de configuração do Não Incomodar. Quando ligada,
esta opção desativa os sons e vibração do seu smartphone.
•• Lanterna: Ligue ou desligue a função Lanterna.
•• Rotação automática: Bloqueia a orientação do ecrã em
modo retrato ou permite a orientação automática.
•• Bluetooth: Ligue ou desligue o Bluetooth, ou aceda ao
menu de configurações do Bluetooth.
•• Modo de avião: Toque para ligar/desligar todos os rádios
do seu smartphone. Quanto ativado, este modo desliga todos os rádios, pelo que não poderá ligar-se a uma rede Wi-Fi,
usar um aparelho Bluetooth ou efetuar chamadas.
•• Localização: Permite ligar/desligar o GPS.
28
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Usar o teclado
O teclado do seu LAIQ é dinâmico e pode mudar consoante
a tarefa que estiver a realizar. Aqui ficam algumas dicas de
uso:
•• Toque durante mais de um segundo numa letra para ter
acesso a outros caracteres, como números e letras acentuadas.
•• Se tocar rapidamente duas vezes na tecla Shift, o teclado
muda para letras maiúsculas. Toque novamente duas vezes
para voltar ao modo normal.
•• Toque em ?123, em baixo à esquerda, para ter acesso a números e símbolos. Toque em =\< para ter acesso a uma lista
maior de símbolos.
•• A qualquer momento, toque em ABC, em baixo à esquerda,
para voltar ao teclado do alfabeto.
•• Tocando uma vez no símbolo do globo, muda para o teclado seguinte. Se tocar e mantiver o dedo no símbolo um par
de segundos, aparece a lista com os teclados instalados.

30

Para instalar teclados noutras línguas:
1. Abra Definições > Idiomas e introdução.
2. Mais abaixo, escolha Teclado Virtual.
3. Toque em Teclado Android ou Teclado Google (consoante a
sua preferência) > Idiomas e escolha uma das línguas disponíveis.
Na loja Google Play pode descarregar teclados
que aumentam as funcionalidades do seu telefone. Por exemplo, com o SwiftKey pode escrever deslizando o dedo de letra em letra, em vez
de tocar em cada uma delas separadamente. É
uma forma mais rápida de escrever e não tem de
ser tão preciso.
Editar texto
Pode selecionar, copiar, cortar e colar texto no seu telefone.
1. Toque e mantenha o dedo em cima de uma palavra para
invocar a interface de edição de texto.
2. Escolha uma das opções disponíveis (cortar, copiar).
3. Toque e mantenha o dedo na zona do ecrã onde pretende
inserir o texto até aparecer a opção Colar.
4. Toque em Colar para colar o texto.
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Apps

Ver apps usadas recentemente

Para ver todos os programas instalados no telefone, clique
no ícone
a partir do Menu de Atalhos. A partir daqui,
pode:

Toque em
para apresentar a lista de apps usadas recentemente. A partir daqui, pode:
•• Deslizar o dedo para cima e para baixo no ecrã para ver as
apps usadas recentemente.
•• Tocar numa imagem miniatura para abrir a app.
•• Deslizar o dedo para o lado numa miniatura para fechar a
respectiva app.
•• Tocar no botão Limpar Tudo para limpar a lista de apps
usadas recentemente.

•• Explorar as apps instaladas: deslize o dedo no ecrã para
baixo ou para cima para ver todas as apps instaladas.
•• Abrir uma app: toque no respectivo ícone.
•• Procurar apps: escreva o nome da app que procura na caixa de pesquisa no topo do ecrã.
•• Criar um atalho no Ecrã inicial: para criar atalhos para as
apps, toque sem largar o ícone, deslize o dedo e levante o
dedo para largar o ícone no Ecrã desejado.
Para abrir uma app, toque no respetivo ícone. Para fechar
a app e abrir outra, toque em . na Barra de Navegação e
toque noutra app para abrir.

Tal como acontece com um computador, convém ter cuidado com as apps que instala no seu
telefone. Descarregue novas apps apenas da
loja Google Play para evitar ser vítima de vírus
ou outros programas maliciosos.

32
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Papéis de parede e widgets
Pode personalizar o aspecto do seu telefone com diferentes
imagens de fundo ou widgets. Para tal, basta clicar numa
área livre num dos ecrãs iniciais e selecionar uma das opções
que aparece.

Opte por uma imagem de fundo estática para
poupar bateria. As imagens dinâmicas consomem mais energia.
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Controlar o telefone com gestos
Pode controlar o seu LAIQ com gestos que efetuam diversas ações. Para mais informações, dirija-se a Definições
> Smartslide para ver uma lista das opções disponíveis e
como as usar. Aqui ficam alguns exemplos.
•• Duplo toque: toque rapidamente duas vezes no ecrã
para o ligar/desbloquear. Só funciona se não tiver um PIN
definido.
•• Letra O: com o telefone bloqueado, desenhe a letra “O”
no ecrã com o seu dedo para abrir diretamente a câmara
fotográfica.
•• Letra W: com o telefone bloqueado, desenhe a letra “W”
no ecrã com o seu dedo para abrir diretamente a lista de
Contactos.
•• Letra E: com o telefone bloqueado, desenhe a letra “E”
no ecrã com o seu dedo para abrir diretamente as Mensagens SMS.

36
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Sons
Pode controlar o som do seu telefone a partir da opção
Som das Definições. Aqui pode definir de forma individual
o volume de som multimédia, dos alarmes e o volume de
toque sempre que recebe uma chamada. É também neste
menu que define se o telefone deve vibrar e os sons associados aos vários eventos, como chamadas ou mensagens.
1. Toque em Apps > Definições > Som.
2. Toque em Toque do telefone.
3. Se não quiser usar um dos muitos sons disponíveis,
pode recorrer a uma música sua como tom de toque. Deslize o dedo para o topo do menu e toque em Mais toques...
4. Na opção seguinte, tem acesso às faixas musicais disponíveis no telefone. Escolha uma para usar como toque.

38
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Gerir chamadas

5

Fazer uma chamada
No ecrã principal, toque no ícone Telemóvel.
1. Toque em
para digitar um número de telefone.
2. Em alternativa, toque na caixa, em cima, para escrever o
nome do contacto ou o número de telefone a quem pretende
ligar.
3. Toque no ícone “Telefonar para” ou no contacto.
4. Se tiver configurado o telefone com uma conta Google, a
app mostra-lhe os seus Contactos e Contactos Favoritos.

Chamadas,
contactos e SMS

40
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Atender/recusar chamada
Quando recebe um telefonema, pode atender ou recusar
uma chamada, mas pode também enviar uma mensagem predefinida a explicar por que não pode atender.
1. Toque e mantenha pressionado o dedo no símbolo de telefone que aparece quando recebe uma chamada.
2. Mantendo o dedo pressionado, deslize para o telefone
vermelho para recusar uma chamada ou para o azul para
atender.
3. Se deslizar o dedo para cima, pode escolher uma das mensagens predefinidas a explicar por que não pode atender.

Para editar as mensagens que pode enviar ao
recusar uma chamada, abra a app do Telefone e
toque no símbolo no canto superior direito. Escolha Definições > Respostas rápidas e edite as
quatro mensagens predefinidas que aí encontra.

42
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Definições de chamadas
Pode configurar aspectos relacionados com o seu número,
como chamadas em espera ou se o seu número de telefone
aparece quando liga a alguém. Para tal, toque no símbolo
no canto superior direito da app do Telefone e:
1. Escolha Definições > Contas de chamadas.
2. Toque na operadora que aparece no menu e escolha uma
das opções.

Gerir contactos
Adicionar / eliminar um contacto
No ecrã inicial, toque em Contactos para abrir a app. Depois:
1. Toque no ícone
, no canto inferior direito.
2. Escolha onde pretende armazenar o novo contacto: na
sua conta Google, cartão SIM ou no telefone.
3. Insira os dados do novo contacto.
4. No final, toque no símbolo ✓ em cima, à direita.
5. Para eliminar, toque no símbolo no canto superior direito do contacto.
6. Escolha Eliminar.
Para editar um contacto, toque num dos contactos e depois no símbolo
, no canto superior
direito.
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Importar contactos do cartão SIM
1. Abra a app dos Contactos.
2. Toque no ícone no canto superior direito.
3. Escolha Importar/exportar.
4. Escolha um dos cartões SIM do seu telefone e toque em
Seguinte.
5. Escolha o destino para onde quer copiar os contactos e
toque em Seguinte.
6. Selecione os contactos e toque em OK, no canto superior
direito.

46

Grupos de contactos
Criar um grupo com contactos facilita o envio de mensagens
para várias pessoas em simultâneo, bem como as chamadas
em grupo. Para criar um grupo com vários contactos, abra a
app dos Contactos no ecrã inicial. Depois:
1. Toque no ícone no canto superior esquerdo e escolha
Grupos.
2. Tem acesso a três grupos predefinidos. Se quiser adicionar
contactos a um deles, toque no respetivo nome. Caso contrário, siga para o ponto 5.
3. Na janela que se abre, toque no ícone e escolha Editar.
4. Introduza o nome das pessoas que quer adicionar ao grupo.
5. Para criar um grupo novo, toque no ícone
em Grupos.
6. Escolha onde quer guardar o grupo.
7. Escreva o nome do grupo e adicione pessoas ao grupo.
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Enviar uma SMS
1. No ecrã inicial, toque em Mensagens para abrir a app.
2. Toque no ícone
, em cima.
3. Digite o número de telefone ou nome do contacto para
quem quer enviar a mensagem. Também pode tocar no símbolo
para ver a lista dos contactos.
4. Escreva a mensagem e toque na seta para enviar.
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Se durante o processo de configuração do telefone introduziu os dados da sua conta Google, já tem acesso ao Gmail. Se
não o fez, pode adicionar a sua conta indo a Apps > Gmail ou
Apps > Definições > Contas e adicionando a sua conta. Se
usa um serviço de email diferente, toque no ícone de email
no menu de atalhos, em baixo à direita, e siga as instruções.
Adicionar nova conta de e-mail

6

Pode ter várias contas de e-mail associadas na app. Para tal,
toque no ícone da app de e-mail no menu de atalhos e:
1. Toque no símbolo
no canto superior esquerdo.
2. Em baixo, toque em Definições.
3. Selecione Adicionar Conta e siga as instruções.

E-mail
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Configurar conta de e-mail

Enviar um e-mail

A partir da app de e-mail:
1. Toque no símbolo
no canto superior esquerdo.
2. Em baixo, toque em Definições.
3. Agora, tem duas opções: ou as Definições Gerais, onde
pode configurar aspetos do programa de e-mail, ou as definições associadas a cada conta.
4. Nas Definições Gerais pode configurar aspetos como se
pretende enviar uma cópia dos emails para si próprio ou confirmar antes de eliminar um e-mail.
5. Nas definições de cada conta de e-mail, pode configurar
aspetos como o seu nome, a assinatura que é enviada com
cada e-mail, a frequência com que o aparelho procura por
novos e-mails, entre muitas outras.

1. Toque no símbolo
no canto inferior direito.
2. Na janela que se abre, escreva o endereço de e-mail do
destinatário, o assunto e componha o e-mail.
3. Para adicionar um anexo, como uma fotografia, toque no
símbolo
.
4. Para descartar o e-mail ou aceder às definições da conta,
toque em .
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Modo beleza facial
Modo normal

Modo noturno
Modo PiP

7

Câmara e galeria
de imagens

Efeitos de
fotografia

Ativar HDR

Modos de
flash
Câmara frontal/traseira

Definições
Gravar vídeo
Fotografar
Galeria de imagens
54
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Tirar uma foto

Gravar um vídeo

1. A partir do ecrã inicial toque na Câmara.
2. Enquadre a fotografia e deixe que a máquina foque ou
toque na zona do ecrã que pretende focar. Quando o círculo
ficar verde, a foto está focada.
3. Toque em
para tirar a foto.

1. A partir do ecrã inicial, toque na app da Câmara.
2. Enquadre o sujeito.
3. Toque em
para começar a gravar.
4. Para pausar a gravação, toque no símbolo de pausa em
cima, à direita.
5. Para parar a gravação, toque novamente em
.
6. A interface mostra-lhe, em cima, quantas horas de gravação tem disponíveis.

Escolha sempre a qualidade máxima para as
suas fotos. Pode sempre, mais tarde, diminuir
o tamanho da imagem caso seja necessário. O
contrário, já não é verdade.

Pode tirar fotos enquanto está a filmar. Para tal,
basta tocar em
. Não é necessário interromper a gravação.
Definições da câmara

Modos de fotografia
A maioria das vezes, o modo automático é o mais indicado
para as suas fotos. Todavia, tem à sua disposição um conjunto de modos que se adequam a tipos específicos de fotografia. Aqui ficam algumas funcionalidades.
•• Beleza facial: suaviza as linhas da fotografia e elimina
rugas do sujeito.
•• Modo noturno: aumenta o tempo de exposição.
•• HDR: compensa a exposição quando parte da foto está
sob a ação de luz demasiado forte ou fraca.

56

Na Câmara, toque na roda dentada para aceder às definições. Aqui ficam alguns exemplos.
•• Informação de localização: ativa o GPS para gravar a localização onde a foto foi tirada.
•• Exposição: Permite aumentar ou diminuir manualmente a
exposição, para controlar o brilho da foto.
•• Modo de cenário: permite selecionar manualmente diferentes modos de cenário.
•• Equilíbrio de brancos: altera a temperatura das cores. Útil
quando as fotos saem mais amarelas do que o desejado.
•• Cronómetro automático: permite configurar a câmara
para tirar a fotografia passados dois ou 10 segundos.
•• ISO: ajusta a sensibilidade do sensor à luz. Quanto mais
elevado o valor, mais luz é capturada mas também mais ruído
é introduzido na foto.
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Galeria

Editar uma foto

Na Galeria, tem acesso às suas fotos e vídeos e pode efetuar
edições simples às suas imagens, partilhá-las, atribuir a imagem a um contacto, entre outros. Para abrir, aceda às Apps a
partir de um ecrã inicial e escolha Galeria.

1. Toque no álbum onde a foto se encontra.
2. Escolha a foto e toque em
, no canto inferior esquerdo.
3. Em baixo, tem acesso aos conjuntos de ações que pode
efetuar: adicionar efeitos de cores, adicionar molduras, recortes, endireitar a imagem, entre muitas outras.

Agrupar fotos por álbuns
ou localizações

Aceder à câmara
Selecionar álbuns
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Partilhar uma foto
1. Toque no álbum onde a foto se encontra.
2. Escolha a foto que pretende partilhar e toque no símbolo
.
3. Escolha uma das aplicações disponíveis no telefone
para partilhar a foto.
4. Se tocar em
poderá enviar a foto diretamente
numa MMS.

Definir como imagem de fundo ou de contacto
1. Toque no álbum onde a foto se encontra.
2. Escolha a foto pretendida e toque no símbolo .
3. Escolha Definir imagem como.
4. Selecione uma das opções.

Capturar a imagem do ecrã
1. Pressione simultaneamente, e durante dois segundos, as
teclas de energia e diminuir volume.
2. O telefone indica com um som e uma imagem quando a
captura for bem sucedida.
3. Para ver a imagem que acabou de gravar, deslize com um
dedo para baixo a partir do topo do ecrã e toque na notificação Captura de ecrã efetuada.
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Efeitos sonoros, biblioteca,
entre outros.
Lista de músicas
em reprodução

8

Nome do
artista,
álbum e
música

Leitura
aleatória

Música

Repetir
todas as
músicas
/ música
atual.

Quando estiver a ouvir música, toque em
no
menu de atalhos, para voltar ao ecrã inicial sem
parar a música. Depois, basta deslizar o dedo a
partir do topo do ecrã para controlar a música.
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Listas de reprodução

Equalizador de música

A música é automaticamente organizada por artistas e álbuns. Todavia, pode criar listas de reprodução com as suas
músicas preferidas, com músicas adequadas a determinados
momentos, etc. Para criar listas de reprodução:
1. Abra o leitor de música, nas apps.
2. Escolha a música que pretende adicionar a uma lista.
3. Toque no símbolo e escolha Adicionar à lista de reprodução.
4. Adicione a música a uma lista pré-existente ou crie uma
nova.

1. Na música que está a ouvir, toque no símbolo e selecione Efeitos sonoros.
2. Em cima, toque no círculo em frente de Equalizador para
ativar a funcionalidade.
3. Toque onde se lê Plano para alterar para um modo de
equalização predefinida, como Dança, Hip Hop, entre outros.
4. Pode também mover cada corrediça individualmente, para
ajustar os sons a seu gosto.

Usar uma música como tom de toque
1. Abra as Definições, nas apps.
2. Escolha Som > Toque do telefone.
3. Deslize até ao topo das opções e escolha Mais toques...
4. Escolha Selecionar faixa de música e escolha a música
que pretende usar.
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Ativar dados da rede móvel
1. Deslize com dois dedos a partir do topo do ecrã para abrir
as Definições Rápidas.
2. Toque na sua rede móvel e, depois, em Dados de rede móvel para ativar ou desativar.

9

Se o seu plafond de dados for limitado, desative
os dados da rede móvel sempre que não estiver
a usar a internet. Desta forma, garante que não
há qualquer download de dados. Desativar os
dados móveis também ajuda a poupar bateria.

Redes e partilha
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Avisar sobre consumo de dados da rede móvel

Definir limite para os dados rede móvel

1. Abra as Definições, nas apps.
2. Escolha Utilização de dados.
3. Toque na aba da operadora, ao lado de Resumo.
4. Deslize a corrediça do gráfico ao centro para cima ou para
baixo, para aumentar ou diminuir o limite a partir do qual o
telefone o avisa de quanto já consumiu.

Se o seu plafond de dados for limitado, pode configurar o
telefone para deixar de usar a rede quanto for atingido um
certo volume de tráfego.
1. Abra as Definições, nas apps.
2. Escolha Utilização de dados.
3. Toque no separador da operadora, ao lado de Resumo.
4. Toque em Def. Lim. Dados rede móv. O telefone apresenta
um aviso de que os dados da rede móvel serão desativados
quando for atingido o limite. Toque em OK para continuar.
5. Deslize a corrediça vermelha que aparece para definir o
limite de consumo.
Para limitar ao máximo o consumo de dados,
pode configurar o telefone para que as aplicações em segundo plano não consumam dados.
Para tal, e ainda a partir da opção Utilização
de dados, nas Definições, toque no símbolo e
selecione Restringir dados 2º plano apli.
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Ligar a uma rede Wi-Fi

Ativar a partilha de Internet

1. Abra as Definições, nas apps.
2. Selecione Wi-Fi.
3. Ative o Wi-Fi se não estiver ligado. O telefone demora alguns segundos a procurar por redes disponíveis.
4. Selecione a rede a que quer ligar-se e introduza a palavra
-passe, caso seja necessário.
5. Em alternativa, também pode deslizar dois dedos para baixo, a partir do topo do ecrã para abrir as Definições Rápidas.
6. Toque na seta por baixo do símbolo
.
7. Selecione uma das redes disponíveis e introduza a palavra
-passe se necessário.

Pode usar o teu telefone como um router sem fios de acesso
à Internet e, deste modo, partilhar a ligação com um tablet
ou computador.
1. Abra as Definições, nas apps.
2. Selecione Mais.
3. Escolha em Partilha de Internet.
4. Toque em Ponto de acesso Wi-Fi.
5. Ligue o seu ponto de acesso.
6. Para configurar, toque em Configurar ponto de acesso
Wi-Fi. Aqui, poderá definir o nome da rede sem fios à qual os
computadores ou tablets se podem ligar, bem como a palavra
-passe de acesso à rede.

Evite ligar-se a redes Wi-Fi desconhecidas ou
que não estejam protegidas por palavra-passe.
As redes desprotegias não codificam os dados,
que ficam ao alcance de qualquer um que os
queira ler.

Partilha de ficheiros com Wi-Fi Direct
1. Abra as Definições, nas apps.
2. Selecione Wi-Fi.
3. Toque no símbolo e escolha Avançadas.
4. Escolha Wi-Fi Direct. O seu telefone começa a pesquisar
por aparelhos suportados.
5. Selecione o aparelho que pretende usar.
6. Agora pode enviar ficheiros diretamente por Wi-Fi.
70

Não se esqueça de confirmar com o seu operador de rede se lhe é permitido partilhar os
dados móveis a partir do telefone. Por outro
lado, tenha em atenção que um PC consome
muitos mais dados do que um telemóvel, pelo
que corre o risco de gastar rapidamente o seu
plafond de dados. Aconselha-se a que use a
partilha de Internet depois de ativar um limite
para o consumo de dados móveis. Veja como
em Definir limite para os dados rede móvel.
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Bluetooth

Partilha de ficheiros através de Bluetooth

Pode usar o Bluetooth para se ligar a colunas de som, headphones e outros computadores. As funcionalidades disponíveis dependem do aparelho a que está a ligar o seu LAIQ.
1. Abra as Definições, nas apps.
2. Escolha Bluetooth.
3. Toque no botão Ativado para ligar o Bluetooth.
4. Aguarde uns segundos enquanto o telefone pesquisa por
aparelhos Bluetooth.
5. Toque no aparelho ao qual pretende ligar-se.

Certifique-se de que tem o Bluetooth ligado. Depois:
1. No ficheiro que pretende partilhar, clique em
.
2. Escolha a opção Bluetooth.
3. Escolha o dispositivo para o qual pretende enviar o ficheiro.
4. Se necessário, introduza o código de acesso fornecido
pelo dispositivo para onde pretende enviar o ficheiro.

Partilha de ficheiros através de USB
1. Ligue o seu LAIQ ao computador com o cabo USB fornecido.
2. Aguarde alguns instantes enquanto o aparelho é reconhecido pelo PC e são instalados os controladores.
3. No caso de o computador ser Windows, o seu LAIQ irá
aparecer em Este PC como uma unidade externa.

Para poder aceder ao seu telefone num Mac,
precisa de instalar o programa Android File
Transfer, da Google, disponível em https://www.
android.com/filetransfer/. Se não conseguir aceder ao telefone com este programa, experimente a aplicação Commander One, disponível em
http://mac.eltima.com/file-manager.html.
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Gerir espaço disponível

10

Opções
avançadas

74

O espaço total que o seu telefone tem para guardar apps,
fotos, vídeos e músicas pode ser consultado em Definições
> Armazenamento. Se o telefone tiver pouco espaço, pode
usar esta opção para apagar as apps que não lhe interessam
ou limpar a cache para ganhar algum espaço sem desinstalar
a app.
1. Em Armazenamento, toque em Aplicações.
2. Toque na app que pretende limpar a cache.
3. Esta vista mostra-lhe o espaço ocupado pela app e pelos
dados que entretanto foram descarregados. Toque em Limpar cache.
Pode adicionar um cartão de memória ao seu
telefone para aumentar o espaço de armazenamento disponível.
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Desinstalar apps

Poupar bateria

1. No ecrã inicial, toque em
para aceder à lista de apps
instaladas.
2. Toque e mantenha o dedo em cima da app que pretende
desinstalar.
3. Sem largar a app, arraste para o topo, onde diz Desinstalar.
4. Se não aparecer qualquer opção para desinstalar, a app
faz parte do sistema e não pode ser eliminada.

A barra de estado mostra-lhe a quantidade total de energia
disponível na bateria. Para poupar ao máximo a bateria:
1. No ecrã inicial, toque em
e aceda às Definições.
2. Escolha Bateria.
3. Certifique-se que a Poupança de energia inteligente em..
está ativada.
4. Este ecrã mostra também quais as apps e opções que consumiram mais energia desde o último recarregamento.
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Gestor de energia

Programar ligar/desligar

1. No ecrã inicial, toque em
.
2. Escolha a app Power Save.
3. Existem três perfis predefinidos para poupar energia. Se
ativar o Baixo Consumo a maior parte das funcionalidades do
telefone é desativada, para estender a autonomia ao máximo
até poder recarregar a bateria.
4. Toque no símbolo
para ter acesso a opções extra.
5. O Plano de fundo permite-lhe desativar todos os processos de segundo plano.
6. Com o Gestor de Notificações pode desativar as notificações.

Configure o seu telefone para se desligar e ligar automaticamente a uma determinada hora.
1. No ecrã inicial, toque em
e selecione Definições.
2. Selecione Programar ligar /desligar e configure as horas
pretendidas.
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Segurança

Encriptar o telefone

É aconselhável proteger o seu telefone por PIN ou palavra
-passe.
1. No ecrã inicial, toque em
e selecione Definições.
2. Escolha Segurança.
3. Toque em Bloqueio de ecrã.
4. Escolha um PIN ou uma palavra-passe. Os padrões não são
aconselhados por serem pouco seguros.

Para garantir que os dados do seu telefone permanecem seguros, em caso de roubo ou perda, convém encriptar a informação.
1. No ecrã inicial, toque em
e selecione Definições.
2. Escolha Segurança.
3. Escolha Encriptar telefone.

Esta operação leva tempo. Certifique-se de que
tem o telefone ligado a uma tomada elétrica.

Cópia de segurança
Pode ativar cópias de segurança automáticas dos dados presentes no seu telefone para a sua conta Google.
1. No ecrã inicial, toque em
e selecione Definições.
2. Selecione Cópia de segurança e reposição.
3. Certifique-se que Fazer cópia de segurança dos dados
está ativada. Caso contrário, toque e ative.
Também pode copiar fotos, vídeos e outros documentos ligando o seu telefone a um computador através de cabo USB.
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Apagar dados do telefone

Manter o telefone atualizado

Se por algum motivo precisar de eliminar toda a sua informação do telefone, pode fazê-lo repondo os valores de fábrica.
1. No ecrã inicial, toque em
e selecione Definições.
2. Selecione Cópia de segurança e reposição.
3. Selecione Repos. dados/fábrica.

As atualizações de sistema ajudam a manter o seu telefone
seguro contra eventuais ataques de hackers e a melhorar as
funcionalidades. Para manter o sistema atualizado:
1. No ecrã inicial, toque em
e selecione Definições.
2. Selecione Acerca do telefone.
3. Escolha Atualização do sistema.
4. Se forem encontradas atualizações, aguarde enquanto
estas são descarregadas.

AVISO:
Esta opção elimina TODOS os dados do seu telefone. Certifique-se de que tem uma cópia de
segurança recente antes de avançar.

Antes de instalar uma atualização, certifique-se que tem pelo menos 50% de bateria
ou mantenha o telefone ligado a uma tomada
elétrica.
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Manutenção do equipamento
Para garantir o correto funcionamento do seu equipamento,
deverá proceder à manutenção regular:
•• Mantenha a zona do altifalante inferior e microfone limpa
de quaisquer detritos.
•• Utilize um pano macio e ligeiramente humedecido em
álcool para limpar o vidro das câmaras e do ecrã táctil, bem
como o leitor de impressões digitais.

11

Avisos e
observações
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Regulamentos e instruções de segurança
Para evitar danos no dispositivo e garantir a sua segurança,
por favor leia a seguinte informação de segurança antes de
usar o dispositivo.
•• Mantenha o dispositivo longe de água ou fontes de humidade. Os líquidos podem corroer e danificar os componentes
internos e provocar curto-circuitos.
•• Tenha cuidado ao inserir o tabuleiro do cartão SIM / memória, pois o excesso de força pode danificar o equipamento.
•• Não utilize cabos de energia/dados danificados e não tente nunca puxar o transformador pelo cabo.
•• Utilize apenas transformadores de qualidade.
•• Mantenha o dispositivo afastado de zonas com temperaturas extremas. O excesso de calor pode danificar os circuitos internos e diminuir o tempo de vida útil da bateria.
•• Não tente abrir o equipamento.
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Desligue o telefone em hospitais
O seu telefone pode interferir com equipamento médico. Por
favor, siga as regulações dos hospitais e desligue-o quando
lhe for solicitado.
Explosivos
Não utilize o aparelho onde exista perigo de explosão.
Condução
Não utilize o aparelho enquanto estiver a conduzir. Cumpra as
regras de trânsito.
Durante o voo
O seu aparelho pode interferir com os instrumentos de voo.
Por favor, desligue o telefone quando dentro de uma aeronave
ou ative o modo de voo se tal for permitido.

Eliminação adequada
Quando encontrar este símbolo num produto, significa que o
mesmo é cumpridor da diretiva europeia 2002/96/EC. Um aparelho elétrico ou eletrónico deve ser eliminado de
uma forma separada do restante lixo
municipal, pelo que deve ser colocado nos depósitos correspondentes e
autorizados pelas entidades governamentais locais.
A correta eliminação dos equipamentos elétricos ou eletrónicos irá prevenir
consequências negativas para o meio
ambiente e para a saúde humana.

Estação de combustível
Não use o seu aparelho quando estiver a abastecer o seu veículo.

Informação sobre exposição às ondas de rádio e SAR (Specific Absorption Rate - Taxa específica de absorção)

Crianças
Por favor, mantenha o aparelho afastado de crianças. Contém
peças que podem causar asfixia. Pode causar ferimentos.

Este equipamento cumpre a regulamentação em vigor sobre a exposição de ondas rádio, em conformidade com os
parâmetros estipulados. Esta regulamentação tem por base
diretrizes científicas que estipulam as margens de segurança
para garantir uma utilização segura de todos os utilizadores,
independentemente da idade e das condições de saúde.

Interferência com dispositivos electrónicos
Este dispositivo pode causar interferências quando próximo de
aparelhos electrónicos, como é o caso de pacemakers. Por favor
consulte o seu médico para obter conselho quanto à sua utilização.
Audição prolongada com volume elevado
O seu equipamento é capaz de produzir níveis elevados de
som. A exposição prolongada a ruídos elevados pode danificar
a sua audição.

Os parâmetros de exposição a ondas rádio, são medidas por
uma unidade designada por Taxa específica de absorção ou
SAR.
Estes testes de SAR são realizados tendo em conta uma
utilização standard em que o equipamento transmite ao seu
mais alto nível de potência certificada, em todas as frequên-
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cias disponíveis.
O valor de SAR recomendado pela ICNIRP (International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection - Comissão Internacional de Proteção contra Radiações não Ionizantes) é de 2 W/kg, medido sobre 10 gramas de tecido.
A medição de SAR mais elevada para este equipamento é:

Declaração de conformidade
Pelo presente documento, a LAIQ declara que este equipamento se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da diretiva 1999/5/
EC. Poderá pedir uma cópia da Declaração de Conformidade
em http://www.laiq.com

0.173W/Kg (10g) junto ao ouvido
1.294W/Kg (10g) junto ao corpo
Conforme demonstrado acima, este equipamento cumpre os
parâmetros regulamentares de exposição a radiofrequência
quando utilizado junto ao ouvido ou situado a uma distância
de pelo menos 1,5 cm do corpo.
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.
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Entidade de contacto para a conformidade deste equipamento
SDT Electrónica, S.A.
Rua Rodrigo da Fonseca 103 - 1o . 1099-074 LISBOA Portugal
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