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Essenciais

Gestos básicos

Gestos básicos e atalhos
Esta funcionalidade poderá variar consoante o dispositivo.

Gestos no ar

Pode navegar no dispositivo através de gestos no ar, sem precisar de tocar no ecrã. Por
exemplo, pode utilizar gestos no ar para efetuar uma captura de ecrã, percorrer para cima ou
para baixo, atender uma chamada ou pausar a reprodução de áudio/vídeo.

Aceda a Definições > Funcionalidades de acessibilidade > Sensor inteligente e certifique-
se de que Deslocar sem tocar, Capturar ecrã sem tocar ou Premir sem tocar está ativado.

Capturar ecrã sem tocar
Para efetuar uma captura de ecrã com gestos no ar:
Mantenha a palma da mão a meio braço de distância (20–40

cm) do ecrã até que  seja apresentado na parte de cima do
ecrã e, em seguida, feche o punho.

Premir sem tocar
Para atender uma chamada, ou para pausar/retomar a
reprodução de áudio/vídeo com gestos no ar:
Mantenha a palma da mão a cerca de 30–40 cm de distância

do ecrã até que  seja apresentado na parte de cima do
ecrã, aproxime a palma da mão do ecrã e pare quando estiver
a cerca de 5 cm do ecrã.
Para retomar a reprodução, repita a operação anterior.

A opção Premir sem tocar apenas resulta na reprodução
de vídeo da aplicação Vídeos.
Não poderá utilizar a opção Premir sem tocar para
controlar a reprodução de áudio nos seguintes cenários:

• O ecrã encontra-se bloqueado, e o controlo da música
não é apresentado no ecrã de bloqueio.

• O leitor de música está a ser executado em segundo
plano quando outra aplicação está aberta.

• O leitor de música é aberto pela primeira vez depois de
ter ligado o dispositivo e não há reprodução de música.
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Para percorrer para cima ou para baixo no ecrã com gestos no
ar:

• Percorrer para cima
Mantenha a palma da mão a cerca de meio braço de
distância (20–40 cm) do ecrã, com a palma da mão virada

para o ecrã e os dedos a apontar para cima, até que 
seja apresentado na parte de cima do ecrã e, em seguida,
faça um movimento rápido do pulso para baixo.

• Percorrer para baixo
Mantenha a palma da mão a cerca de meio braço de
distância (20–40 cm) do ecrã, com a palma da mão virada

para o ecrã e os dedos a apontar para baixo, até que 
seja apresentado na parte de cima do ecrã e, em seguida,
faça um movimento rápido do pulso para cima.

Para percorrer para a esquerda ou a direita no ecrã com gestos
no ar:

• Percorrer para a direita
Mantenha a palma da mão a cerca de meio braço de
distância (20–40 cm) do ecrã, com a palma da mão virada

para o ecrã e os dedos a apontar para a direita, até que 
seja apresentado na parte de cima do ecrã e, em seguida,
faça um movimento rápido do pulso para a esquerda.

• Percorrer para a esquerda
Mantenha a palma da mão a cerca de meio braço de
distância (20–40 cm) do ecrã, com a palma da mão virada
para o ecrã e os dedos a apontar para a esquerda, até que

 seja apresentado na parte de cima do ecrã e, em
seguida, faça um movimento rápido do pulso para direita.

Esta funcionalidade poderá variar consoante o dispositivo.

Gestos de navegação do sistema

Aceda a Definições > Sistema e atualizações > Navegação do sistema e confirme se
Gestos está selecionado.

Essenciais
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Voltar ao ecrã anterior
Deslize para dentro a partir das margens esquerda ou direita
para voltar ao ecrã anterior.

Voltar para o ecrã inicial
Deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã para voltar
para o ecrã inicial.

Ver tarefas recentes
Deslize para cima a partir do fundo do ecrã e mantenha o seu
dedo no ecrã para ver as tarefas recentes.

Fechar uma aplicação
Durante a visualização de tarefas recentes, deslize para cima na
pré-visualização de uma aplicação para fechar a aplicação.

Alternar entre aplicações

• Deslize através da margem inferior do ecrã.
Antes de utilizar este gesto, aceda a Navegação do sistema
> Definições e certifique-se de que Deslizar pelo fundo
para mudar entre aplicações está ativado.

• Deslize perfazendo um arco através do fundo do ecrã.

Gestos com os nós dos dedos

Aceda a Definições > Funcionalidades de acessibilidade > Atalhos e gestos para ativar
Capturar ecrã, Gravar ecrã.

Efetuar uma captura de ecrã
Bata duas vezes no ecrã com um nó do dedo para efetuar uma
captura de ecrã completa.
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Efetuar uma captura de ecrã de deslocamento
Bata no ecrã com um nó do dedo e desenhe um "S" para
efetuar uma captura de ecrã de deslocamento.

Capturar uma parte do ecrã
Bata com um nó do dedo e desenhe uma área fechada para
capturar uma parte do ecrã.

Gravar ecrã
Bata duas vezes rapidamente no ecrã com dois nós dos dedos
para iniciar ou terminar uma gravação do ecrã.

Mais gestos

Aceder ao modo de edição do ecrã inicial
Junte dois dedos no ecrã inicial.

Apresentar o painel de atalhos no ecrã de bloqueio
Deslize para cima a partir do fundo do ecrã bloqueado.

Apresentar a barra de pesquisa
Deslize para baixo no ecrã inicial.

Abrir o painel de notificações
Deslize para baixo a partir da barra de estado.

Essenciais
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Atalhos de botão

Desligar e reiniciar
Prima continuamente o botão Ligar até aparecerem as opções
Desligar e Reiniciar.

Aumentar o volume
Prima o botão de aumentar o volume.

Diminuir o volume
Prima ao botão de diminuir o volume.

Efetuar uma captura de ecrã
Prima os botões de diminuir o volume e Ligar em simultâneo.

Instantâneo ultra
Prima duas vezes o botão de diminuir o volume quando o ecrã
está desligado ou bloqueado para tirar uma fotografia.

Navegação do sistema

Alterar o modo de navegação do sistema

Navegar através de gestos

Aceda a Definições > Sistema e atualizações > Navegação do sistema e ative ou desative o
Gestos.

Poderá então:

• Voltar para o ecrã anterior: deslize da margem esquerda ou direita para dentro.

• Voltar ao ecrã inicial: deslize para cima a partir do fundo do ecrã.

• Aceder ao ecrã das tarefas recentes: deslize para cima a partir do fundo do ecrã e
mantenha o dedo.
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• Fechar uma aplicação: a partir do ecrã das tarefas recentes, deslize para cima na pré-
visualização. Deslize para baixo na pré-visualização de uma aplicação para bloquear uma

aplicação. Uma aplicação bloqueada não será encerrada quando tocar em  no ecrã das
tarefas recentes.

• Alternar entre aplicações: deslize perfazendo um arco através do fundo do ecrã. Ou quando
Deslizar pelo fundo para mudar entre aplicações estiver ativado, deslize através da
margem inferior do ecrã.

Pode ativar Apresentar a barra de navegação para ativar a barra de navegação para ajudar
com as suas operações por gestos.

Utilizar os três botões de navegação

Aceda a Definições > Sistema e atualizações > Navegação do sistema e selecione
Navegação de três botões.

Poderá então:

• Tocar em  para regressar ao menu anterior ou sair da aplicação atual. Também pode
utilizar esta tecla para fechar o teclado no ecrã.

• Tocar em  para regressar ao ecrã inicial.

• Tocar em  para aceder ao ecrã de tarefas recentes.

Pode tocar em Definições para configurar mais definições.

• Selecionar uma combinação da tecla de navegação.

• Ativar Ocultar os botões de navegação para permitir ocultar a barra de navegação
quando não a estiver a utilizar.

• Tocar em  (se estiver disponível na combinação da tecla de navegação selecionada)
para abrir o painel de notificações.

Utilizar o Botão flutuante para operar o dispositivo
Aceda a Definições > Sistema e atualizações > Navegação do sistema > Mais e ative
Botão flutuante.

Após o Botão flutuante aparecer, pode:

• Arrastar o Botão para a posição pretendida.

• Tocar no Botão para voltar.

• Tocar continuamente no Botão e, em seguida, soltá-lo para regressar ao ecrã inicial.

• Tocar continuamente no Botão e, em seguida, deslizar para a esquerda ou para a direita
para ver tarefas recentes.

A funcionalidade varia consoante o dispositivo.
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6



Phone Clone

Utilizar o Phone Clone para mover dados para o seu novo dispositivo
O Phone Clone permite-lhe mover de forma rápida e uniforme todos os dados básicos
(incluindo contactos, calendário, imagens e vídeos) do seu dispositivo antigo para o novo
dispositivo.

Migrar dados de um dispositivo Android

1 No seu novo dispositivo, abra a aplicação Phone Clone. Alternativamente, aceda a
Definições > Sistema e atualizações > Phone Clone, toque em Este é o novo dispositivo
e, em seguida, toque em Huawei ou Outro Android.

2 Siga as instruções no ecrã para transferir e instalar o Phone Clone no seu dispositivo
antigo.

3 No seu dispositivo antigo, abra a aplicação Phone Clone e, em seguida, toque em Este é
o dispositivo de origem. Siga as instruções no ecrã para ligar o dispositivo antigo ao
novo dispositivo através da leitura de um código ou estabelecendo a ligação
manualmente.

4 No dispositivo antigo, selecione os dados que pretende clonar e, em seguida, toque em
Transferir para iniciar a clonagem.

O Phone Clone apenas está disponível em dispositivos com o Android 7.0 ou mais
recente.

Migrar dados de um iPhone ou iPad

1 No seu novo dispositivo, abra a aplicação Phone Clone. Alternativamente, aceda a
Definições > Sistema e atualizações > Phone Clone, toque em Este é o novo dispositivo
e, em seguida, toque em iPhone/iPad.

2 Siga as instruções no ecrã para transferir e instalar o Phone Clone no seu dispositivo
antigo.

3 No seu dispositivo antigo, abra a aplicação Phone Clone e, em seguida, toque em Este é
o dispositivo de origem. Siga as instruções no ecrã para ligar o dispositivo antigo ao
novo dispositivo através da leitura de um código ou estabelecendo a ligação
manualmente.

4 No dispositivo antigo, selecione os dados que pretende clonar e, em seguida, siga as
instruções no ecrã para concluir a clonagem de dados.

O Phone Clone apenas está disponível em dispositivos com o iOS 8.0 ou mais recente.

Bloquear e desbloquear o ecrã

Bloquear e desbloquear o ecrã
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Bloquear o ecrã

Se o seu dispositivo permanecer sem atividade durante algum tempo, irá bloquear
automaticamente o ecrã e entrar no modo de suspensão para poupar energia.

Como alternativa, pode bloquear manualmente o ecrã através de uma das seguintes formas:

• Prima o botão Ligar.

• No ecrã inicial, junte dois dedos para entrar no modo de edição do ecrã. Toque em Widgets
e arraste o ícone Bloq. ecrã para o ecrã inicial. Depois, poderá tocar no ícone Bloq. ecrã
para bloquear o ecrã.

Definir o período de tempo limite do ecrã

Aceda a Definições > Ecrã e brilho > Suspender e selecione um período de tempo limite do
ecrã.

Manter o ecrã ligado enquanto estiver a olhar

Pode definir o ecrã para permanecer ligado se estiver a olhar para o mesmo, como quando
está a ler.

Aceda a Definições > Funcionalidades de acessibilidade > Sensor inteligente, Manter o
ecrã ligado enquanto estiver a olhar está ativado.

Ativar o ecrã

Pode ativar o ecrã através de uma das seguintes formas:

• Toque no botão Ligar.

• Aceda a Definições > Funcionalidades de acessibilidade > Atalhos e gestos > Ativar ecrã
e ative Levantar para ativar, Tocar duas vezes para ativar e/ou Mostrar a palma para
ativar. Em seguida utilize a funcionalidade correspondente para ligar o ecrã.

Se o seu dispositivo não possuir esta opção, tal indica que esta funcionalidade não é
suportada.

Desbloquear o ecrã com palavra-passe

Quando o ecrã é ligado, deslize para cima a partir do meio do ecrã para apresentar o painel
de introdução de palavra-passe. Em seguida, introduza a sua palavra-passe do ecrã de
bloqueio.

Utilizar o desbloqueio por reconhecimento facial

Ative o ecrã e alinhe-o com o seu rosto. O seu dispositivo irá desbloquear quando o seu rosto
for reconhecido.

Utilizar o desbloqueio por impressão digital

Quando o ecrã é ligado, o ícone de impressão digital será apresentado no ecrã. Toque no
ícone com um dedo registado para desbloquear o ecrã.

Essenciais
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Alterar a apresentação do ecrã de bloqueio
Durante a utilização de um tema oficial, pode definir para apresentar a sua contagem de
passos e a assinatura no ecrã de bloqueio.

Apresentar a sua assinatura no ecrã de bloqueio

Aceda a Definições > Ecrã inicial e papel de parede, toque em Texto no ecrã de bloqueio,
em seguida, escreva o texto que quer apresentar no ecrã de bloqueio.

Para remover a assinatura, toque em Texto no ecrã de bloqueio e elimine o texto.

Aceder a aplicações diretamente a partir do ecrã de bloqueio
Pode aceder a aplicações utilizadas com frequência, tais como a Câmara, o Gravador e a
Calculadora diretamente a partir do ecrã de bloqueio.

• Ative o ecrã e deslize para cima no ícone da Câmara que se encontra no canto inferior
direito para abrir a Câmara.

• Ative o ecrã e deslize para cima a partir do fundo do ecrã de bloqueio para abrir o painel
de controlo dos atalhos. Em seguida, toque na aplicação a que pretende aceder a partir dos
atalhos disponíveis, tais como Lanterna, Calculad. ou Temporizador.

Fique a conhecer o ecrã inicial

Fique a conhecer o ecrã inicial
A partir do ecrã inicial, é possível:

• Consultar o estado do dispositivo e as notificações da barra de estado na parte de cima do
ecrã.

• Deslizar para a esquerda ou direita para ver aplicações e widgets apresentadas no ecrã
inicial.

 

Essenciais
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Ícones de notificação e estado

Ícones de notificação e estado
Os ícones de estado da rede podem variar consoante a sua região ou fornecedor de
serviços de rede.
As funções suportadas variam de acordo com o modelo do dispositivo. Alguns dos ícones
seguintes poderão não se aplicar ao seu dispositivo.

Rede 5G ligada Rede 4G ligada

Rede 3G ligada Rede 2G ligada

Intensidade completa do sinal Roaming

Essenciais
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Poupança de dados ativada Nenhum cartão SIM detetado

Ponto de acesso ativado Ponto de acesso ligado

Wi-Fi ligada Ponto de acesso desligado

Mudar de rede através de Wi-Fi+ Alarme definido

Bateria esgotada Bateria fraca

Carregar Carregamento rápido

Super carregamento Super carregamento sem fios

Carregamento rápido sem fios Carregamento normal sem fios

Modo de poupança de energia
ativado

Equilíbrio digital ativado

Bluetooth ativado Bateria do dispositivo Bluetooth

Dispositivo Bluetooth ligado VPN ligada

Modo de condução Dispositivo de projeção ligado

Serviço de localização ativado Modo de leitura ativado

Auricular ligado Auricular com microfone ligado

A chamar VoLTE ativado

Chamada não atendida SMS não lida

Silêncio Vibração

NFC ativado Modo Não incomodar ativado

Sincronização de dados Falha na sincronização de dados

Modo de desempenho ativado Novo e-mail

Lembrete do evento Mais notificações

Essenciais
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Modo de avião ativado   

Interruptores de atalhos

Utilizar interruptores de atalhos

Ligar um interruptor de atalho

Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações. Em seguida,
volte a deslizar para baixo para mostrar todos os atalhos.
 

• Toque num seletor de atalho para ativar ou desativar a funcionalidade correspondente.

Essenciais
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• Toque continuamente num interruptor de atalho para aceder ao ecrã da funcionalidade
correspondente. (Suportado por algumas funcionalidades.)

• Tocar em  para aceder ao ecrã das definições do sistema.

Personalizar interruptores de atalhos

Toque em , toque continuamente num ícone de atalho e arraste-o para a posição
pretendida.

Aceder rapidamente a funcionalidades de aplicações
utilizadas com frequência

Aceder a funcionalidades de aplicações utilizadas com frequência a partir
do ecrã inicial
Pode aceder a funcionalidades utilizadas com frequência de determinadas aplicações a partir
dos ícones das aplicações no ecrã inicial e até adicionar atalhos para estas funcionalidades no
ecrã inicial.

Aceder rapidamente a funcionalidades de aplicações utilizadas com frequência

Toque continuamente num ícone de aplicação até ser apresentado um menu de notificação
e, em seguida, toque numa funcionalidade utilizada com frequência para aceder à mesma.

Por exemplo, toque continuamente no ícone , em seguida, toque num modo de captura,
tal como Selfie e Vídeos no menu de notificação para aceder ao mesmo.

Se não for apresentado um menu de notificação após tocar continuamente num ícone de
aplicação, indica que a aplicação não suporta esta funcionalidade.

Adicionar funcionalidades de aplicações utilizadas com frequência ao ecrã inicial

Toque continuamente num ícone de aplicação no ecrã inicial para que seja apresentado o
menu de notificação. Toque continuamente na funcionalidade pretendida e arraste-a para o
ecrã inicial para criar um atalho.

Widgets do ecrã inicial

Adicionar, mover ou eliminar widgets do ecrã inicial
Pode adicionar, mover ou eliminar widgets do ecrã inicial, como o Bloqueio do ecrã, a
Meteorologia, o Bloco de notas, o Relógio, os Contactos e o Calendário, consoante as suas
preferências.
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Adicionar a Meteorologia, o Relógio e outros widgets no ecrã inicial

1 Junte dois dedos no ecrã inicial para aceder ao modo de definições do ecrã inicial.

2 Toque em Widgets e, em seguida, deslize para a esquerda para ver todos os widgets.

3 Alguns widgets, tais como Meteorol., são apresentados em vários formatos. Toque no
widget para ver todos os formatos e, em seguida, deslize para a direita para fechar.

4 Toque num widget para o adicionar ao ecrã inicial. Se não existir espaço no ecrã atual,
toque continuamente no widget e, em seguida, arraste-o para um ecrã diferente.

Para configurar a aplicação Meteorol., abra-a e toque em  para definir as
configurações como indicado.

Por exemplo, para alternar entre Celsius e Fahrenheit, aceda a  > Unidade de
temperatura, e toque em Celsius (ºC) ou Fahrenheit (ºF).

Mover ou eliminar um widget

Toque continuamente num widget no ecrã inicial até que o dispositivo vibre e, em seguida,
arraste-o para a posição pretendida ou toque em Eliminar.

Definir o papel de parede

Definir o papel de parede

Utilizar um papel de parede predefinido

1 Aceda a Definições > Ecrã inicial e papel de parede > Papel de parede.

2 Toque numa imagem que pretende definir como o papel de parede.

3 Defina o seguinte de acordo com as suas preferências:

• Desfocar: aplica um efeito de desfocagem, o qual pode ser ajustado arrastando o
controlo de deslize.

• Deslocável: permite que o papel de parede seja deslocável no ecrã inicial.

4 Toque em , em seguida, determine se gostaria de o definir como o papel de parede
para Ecrã de bloqueio, Ecrã Inicial ou Ambos.

Definir uma imagem da Galeria como o papel de parede

1 Abra a Galeria e abra a imagem que quer definir como o papel de parede.

2 Aceda a  > Definir como > Papel de parede e, em seguida, siga as instruções no ecrã
para concluir a definição.

Capturas de ecrã e Gravação do ecrã
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Efetuar uma captura de ecrã

Capturar ecrã sem tocar

1 Aceda a Definições > Funcionalidades de acessibilidade > Sensor inteligente >
Capturar ecrã sem tocar, e certifique-se de que Capturar ecrã sem tocar está ativado.

2 Coloque a sua mão a meio braço de distância do ecrã com a palma da mão virada para o

ecrã, e aguarde que  apareça no topo do ecrã. Em seguida, feche o punho para
capturar o ecrã.

 

Esta funcionalidade poderá variar consoante o dispositivo.

Utilizar o nó do dedo para capturar o ecrã

1 Aceda a Definições > Funcionalidades de acessibilidade > Atalhos e gestos > Capturar
ecrã e certifique-se de que Capturar ecrã com o nó dos dedos está ativado.

2 Bata duas vezes rapidamente no ecrã com um nó do dedo para capturar o ecrã.

Essenciais
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Utilizar uma combinação de botões para efetuar uma captura de ecrã

Prima continuamente e em simultâneo o botão Ligar e o botão de diminuir o volume para
efetuar uma captura de ecrã.

Utilizar um atalho para capturar o ecrã.

Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações. Em seguida,

volte a deslizar para baixo para mostrar todos os atalhos. Toque em  para efetuar uma
captura de ecrã.

Partilhar e editar uma captura de ecrã ou mudar para a captura de ecrã de
deslocamento
 

Após efetuar uma captura de ecrã, será apresentada uma miniatura no canto inferior
esquerdo do ecrã. Poderá então fazer o seguinte:

• Deslizar para baixo na miniatura para efetuar uma captura de ecrã de deslocamento.

• Deslizar para cima na miniatura para selecionar uma forma de partilhar a captura de ecrã
com os seus amigos.

• Tocar na miniatura para a editar ou eliminar. Também pode tocar em Captura de ecrã para
tirar uma captura de ecrã de deslocamento.
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As capturas de ecrã são guardadas em Galeria por defeito.

Utilizar o nó do dedo para efetuar uma captura de ecrã de deslocamento
 

1 Bata no ecrã com um nó do dedo sem o retirar para desenhar um "S". O ecrã irá
automaticamente percorrer para baixo até ao fundo da página para efetuar uma captura
de ecrã da página inteira.

2 Pode tocar no ecrã em qualquer altura para parar a captura de ecrã.

Efetuar uma captura de ecrã parcial
 

Essenciais

17



1 Bata com o nó do dedo no ecrã e mantenha para desenhar uma linha à volta da parte do
ecrã que pretende capturar. Certifique-se de que o nó do dedo não sai do ecrã.

2 O ecrã irá apresentar a trajetória do movimento do nó do dedo e efetuar uma captura de
ecrã da área selecionada. Poderá então fazer o seguinte:

• Arrastar a moldura para a posição pretendida ou redimensioná-la.

• Toque num ícone de forma para determinar a forma da captura de ecrã parcial ou
manter a forma atual.

3 Tocar em  para guardar a captura de ecrã.

Precauções na utilização de capturas de ecrã com nós dos dedos
• Bata duplamente de forma consecutiva no ecrã, no mesmo local e a uma velocidade

apropriada.

• Mantenha o nó do dedo vertical ao ecrã.

• Se quiser efetuar mais de uma captura de ecrã, aguarde 2 segundos antes de voltar a bater
no ecrã.

• Se existir uma proteção do ecrã no ecrã, bata com mais força no mesmo ou remova a
proteção de ecrã e tente novamente.
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Gravar o ecrã
Grave as atividades no ecrã em vídeos partilháveis para compor um tutorial, mostrar as suas
capacidades num jogo e muito mais.

Utilizar uma combinação de botões para iniciar uma gravação do ecrã

Prima continuamente e em simultâneo o botão Ligar e o botão de aumentar o volume para
iniciar uma gravação do ecrã. Para parar a gravação, prima continuamente novamente os
mesmos botões.

Utilizar um atalho para iniciar uma gravação do ecrã

1 Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações. Em
seguida, volte a deslizar para baixo para mostrar todos os atalhos.

2 Toque em Gravar ecrã para começar a gravar o ecrã.

3 Para parar a gravação, toque no temporizador na parte de cima do ecrã.

4 A gravação será guardada em Galeria.

Utilizar dois nós dos dedos para iniciar uma gravação do ecrã

1 Aceda a Definições > Funcionalidades de acessibilidade > Atalhos e gestos > Gravar
ecrã e verifique se o Gravar ecrã está ativado.

2 Bata duas vezes rapidamente no ecrã com dois nós dos dedos para iniciar uma gravação
do ecrã. Para parar a gravação, bata novamente duas vezes.

Gravar a sua voz durante a gravação do ecrã

Pode ativar o microfone para gravar a sua voz durante a gravação do ecrã.

Depois de iniciar uma gravação do ecrã, toque no ícone doo microfone e certifique-se de que

é apresentado como . Já pode gravar a sua voz.

Se o microfone estiver desativado (se estiver apresentado como ), apenas poderá
gravar sons do sistema, como de uma música. Se não quiser quaisquer sons do sistema
na sua gravação do ecrã, retire todos os sons do seu dispositivo e desligue toda a música
e outro som de multimédia antes de iniciar a gravação do ecrã.

Ver e apagar notificações

Ver e apagar notificações

Ver notificações

Quando existe um lembrete de notificação, pode desbloquear o ecrã e deslizar para baixo a
partir da barra de estado para abrir o painel de notificações e ver a notificação.
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Apagar notificações

• Pode remover uma notificação deslizando para a direita na mesma.

• Pode tocar em  para eliminar todas as notificações.

Algumas notificações do sistema e notificações de aplicações em primeiro plano não
podem ser eliminadas.

Definições de Não incomodar para as notificações

Se não quiser ser incomodado por uma notificação, deslize para a esquerda na mesma, toque

em  e escolha a partir das opções, incluindo Desativar notificações, Utilizar
notificações discretas e ADIAR.

Algumas notificações do sistema e notificações de aplicações em primeiro plano não
podem ser desativadas ou atrasadas.

Ajustar as definições de som

Ajustar as definições de som

Premir um botão de volume para ajustar o volume

Prima o botão de aumentar ou diminuir o volume para ajustar o volume.

Utilizar o controlo de deslize no ecrã para o volume na margem

Este dispositivo abandonou os botões de volume privilegiando um controlo de deslize no ecrã
para o volume na margem do ecrã. Toque duas vezes na secção superior da margem
esquerda ou direita do ecrã para apresentar o controlo de deslize. Para controlar o volume,
deslize para cima ou para baixo na margem junto ao controlo de deslize para o volume ou
no próprio controlo de deslize para o volume.

1 Aceda a Definições > Sons e vibração > Gestos de controlo do volume para escolher
onde será apresentado o controlo de deslize no ecrã para o volume.

2 Toque duas vezes na secção superior da margem esquerda ou direita do ecrã, consoante o
local para onde definiu a apresentação do controlo de deslize. Em seguida, pode:

• Deslizar para cima ou para baixo no controlo de deslize do volume para ajustar
rapidamente o nível do volume.

• Toque em  para silenciar o som multimédia. Pode ajustar o volume de multimédia
deslizando para cima ou para baixo na margem junto ao controlo de deslize para o
volume ou no próprio controlo de deslize para o volume.

• Toque em  para configurar mais definições de som.

Essenciais

20



Premir o botão Ligar para silenciar o dispositivo quando toca

Quando o dispositivo soa a anunciar uma chamada recebida, pode premir o botão Ligar para
o silenciar.

Virar para silenciar ou Levantar para reduzir o volume de toque

Quando receber uma chamada, pode virar para silenciar o dispositivo ou levantar o
dispositivo para reduzir o volume do toque.

Aceda a Definições > Funcionalidades de acessibilidade > Atalhos e gestos > Silenciar
toque de chamada/Reduzir volume e, em seguida, ative Virar para silenciar o som de
toque e Levantar para reduzir o volume.

Alterar as definições de som e vibração

Pode definir o som de mensagem, o som de notificação e o som de toque de chamada
consoante as suas preferências, bem como definir o padrão de vibração.

1 Aceda a Definições > Sons e vibração e toque em Som de chamadas, Som das
mensagens ou Som de notificação.

2 Poderá então:

• Definir o som.
Selecione um som de toque predefinido ou toque em Música no dispositivo para
selecionar uma canção no dispositivo.
Se estiver a utilizar dois cartões SIM, pode definir os sons para cada um
individualmente.

• Definir o padrão de vibração.
Toque em Vibração e selecione um padrão como preferir.
Quando Sincronizada (predefinido) está selecionado, o telemóvel irá vibrar de acordo
com o ritmo do som.
Para outras opções, o padrão de vibração do seu telemóvel é fixo.

A funcionalidade varia consoante o dispositivo.

Utilizar um atalho para alternar entre os modos de som, vibração e de silêncio

1 Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações. Em
seguida, volte a deslizar para baixo para mostrar todos os atalhos.

2 Toque no ícone Som, Silêncio ou Vibração para alternar entre os diferentes
modos.

No modo de som, o seu telemóvel reproduz todos os sons normalmente.

No modo de silêncio, o seu telemóvel apenas silencia os sons de toque de chamadas
recebidas, as mensagens, as notificações e algumas notificações de aplicações de terceiros.
Outros sons, incluindo alarmes, chamadas de voz, música, vídeos e jogos não serão
silenciados.
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No modo de vibração, o seu telemóvel está silenciado e vibra para oferecer alertas discretos
para chamadas e mensagens.

Também pode aceder a Definições > Sons e vibração para alternar entre os modos Som,
Vibração e Silêncio.

Olhar para o ecrã para reduzir o volume do som de toque

Quando receber uma chamada, o seu dispositivo irá reduzir o som de toque se detetar que
está a olhar para o ecrã.

Antes de utilizar esta funcionalidade, aceda a Definições > Funcionalidades de
acessibilidade > Sensor inteligente e certifique-se de que Manter o ecrã ligado enquanto
estiver a olhar está ativado.

A funcionalidade varia consoante o dispositivo.

Resposta tática do sistema

O sistema utiliza a resposta tática quando certas operações são concluídas, tais como quando
toca continuamente em texto, num contacto ou em outros elementos no ecrã.

Aceda a Definições > Sons e vibração > Mais definições e ative ou desative Vibração do
sistema de acordo com as suas preferências.

Definir o volume predefinido

Aceda a Definições > Sons e vibração e, em seguida, poderá definir o volume para os
seguintes itens:

• Som de toque, Mensagens, Notificações

• Alarmes

• Música, vídeos e jogos

• Chamadas

Definir Mais definições

No ecrã de Sons e vibração, toque em Mais definições e defina mais métodos de notificação
de acordo com a sua preferência. Por exemplo, pode definir os Sons de toque de marcação e
o Capturar ecrã.

Esta funcionalidade poderá variar consoante o dispositivo.

Introduzir texto

Selecionar, cortar, copiar, colar ou partilhar texto
Pode selecionar texto apresentado no seu ecrã, copiá-lo ou cortá-lo para a área de
transferência e, em seguida, colá-lo noutro local. Também pode partilhá-lo de várias formas.
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1 Toque continuamente no texto até que apareça .
Em algumas aplicações, o que acontece depois de tocar continuamente no texto
poderá ser diferente. Por exemplo, se tocar continuamente numa mensagem enviada

ou recebida, será apresentada uma opção de menu e  apenas irá aparecer depois
de tocar em Selecionar texto.

2 Arraste  e  para selecionar o texto que precisa ou toque em Selecionar tudo para
selecionar o texto todo.

3 Toque em Copiar ou Cortar conforme necessário.

4 Toque continuamente no local onde quer colar o texto até aparecer Colar e, em seguida,
toque em Colar.

Multijanela

Multijanela para multitarefas
A Multijanela permite-lhe abrir aplicações em ecrãs divididos ou numa janela flutuante para
realizar várias tarefas em simultâneo.

Ativar o modo de ecrã dividido

Ativar o modo de ecrã dividido:

1 Abra uma aplicação e deslize para dentro a partir da margem esquerda ou direita para
apresentar a Doca Multijanela.
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2 Arraste um ícone de aplicação para fora da Doca Multijanela.

Trocar as metades do ecrã dividido:

Toque continuamente  na parte superior de uma metade do ecrã dividido até que a
metade encolha e, em seguida, arraste-a para o outro lado do ecrã para trocar as metades.

Sair do modo de ecrã dividido:

Toque continuamente em  ou  no meio da linha de divisão do ecrã e arraste-a até
que desapareça uma das metades.

• O suporte do modo de ecrã dividido varia consoante a aplicação.

• O modo de ecrã dividido é limitado a duas aplicações em qualquer altura.

Utilizar a janela flutuante

Abra uma janela flutuante quando estiver a jogar e poderá conversar por mensagem com um
amigo sem perder um segundo da ação.

Apresentar a janela flutuante:

1 Deslize para dentro a partir da margem esquerda ou direita para apresentar a Doca
Multijanela.

2 Toque num ícone de aplicação na Doca Multijanela para abrir a aplicação numa janela
flutuante.

Mudar o local da janela flutuante:
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Arraste a barra na parte de cima da janela flutuante para mover a janela para o local
pretendido.

Apresentar em ecrã inteiro:

Toque em  na parte de cima da janela flutuante para apresentá-la em ecrã inteiro.

Minimizar a janela flutuante:

Toque em  na parte de cima da janela flutuante para a minimizar e irá diretamente para
a bola flutuante.

A bola flutuante pode hospedar um máximo de 10 janelas flutuantes minimizadas.

Fechar a janela flutuante:

Toque em  na parte de cima da janela flutuante para a fechar.

Mudar entre o ecrã dividido e a janela flutuante

• Mudar do modo de ecrã dividido para a janela flutuante: toque continuamente na barra na
parte de cima de uma metade do ecrã dividido e, em seguida, arraste-a para o lado
esquerdo/direito do ecrã no modo de retrato, ou para a margem inferior no modo
horizontal.

• Mudar da janela flutuante para o modo de ecrã dividido: toque continuamente na barra na
parte de cima da janela flutuante e, em seguida, arraste-a para a parte de cima/baixo do
ecrã no modo de retrato, ou para a esquerda ou direita no modo horizontal.

Arrastar e largar entre aplicações com a Multijanela

Utilize a funcionalidade de Multijanela para arrastar a largar facilmente imagens, texto e
documentos entre aplicações.

• Arrastar e largar uma imagem: quando estiver a tomar notas com o Bloco de notas, abra
os Ficheiros, selecione a fotografia que pretende adicionar e arraste-a para o editor Bloco
de notas.

• Arrastar e largar texto: durante o envio de uma mensagem SMS, abra o Bloco de notas,
toque continuamente no texto que pretende enviar e arraste-o para a caixa de introdução
da mensagem.

• Arrastar e largar um documento: quando estiver a escrever um e-mail, abra os Ficheiros,
selecione o documento que pretende anexar e arraste-o para o editor de e-mail.

Nem todas as aplicações suportam totalmente a funcionalidade de arrastar e largar com
a multijanela.

Adicionar, mover ou remover uma aplicação da Doca Multijanela

• Adicionar uma aplicação: na Doca Multijanela, toque em , toque na aplicação que quer
adicionar e, em seguida, toque em Concluir.
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• Mover uma aplicação: na Doca Multijanela, toque em , arraste a aplicação pretendida
para qualquer local na doca e, em seguida, toque em Concluir.

• Remover uma aplicação: na Doca Multijanela, toque em , toque em  no canto
superior direito do ícone da aplicação que pretende eliminar e, em seguida, toque em
Concluir.

Desativar a Multijanela

A funcionalidade Multijanela está ativada por defeito. Para a desativar, aceda a Definições >
Funcionalidades de acessibilidade > Multijanela e, em seguida, desative a Doca
Multijanela.

Localizar e alternar rapidamente entre janelas flutuantes de aplicações

Pode localizar e alternar rapidamente entre janelas flutuantes de aplicações com a função de
gestão de janelas flutuantes.

1 Certifique-se de que abriu janelas flutuantes de várias aplicações e as minimizou na esfera
flutuante.

2 Toque na esfera flutuante para apresentar todas as pré-visualizações de janelas flutuantes:

• Navegar pelas pré-visualizações de janelas flutuantes: deslize para cima ou para
baixo para localizar a pré-visualização de janela flutuante da aplicação que procura.

• Apresentar a janela flutuante de uma aplicação: toque na pré-visualização de janela
flutuante da aplicação para a apresentar numa janela flutuante.

• Fechar a janela flutuante de uma aplicação: Toque em  na pré-visualização de
janela flutuante para a fechar.

Vista multijanela de uma única aplicação

A vista multijanela agora pode funcionar em aplicações específicas (por exemplo E-mail e
Bloco de notas). Pode criar duas janelas de tarefa para a mesma aplicação e arrastar
imagens, texto ou documentos entre elas. Também pode abrir uma ligação ou um anexo na
aplicação numa janela flutuante.

1 Aceda à vista de ecrã dividido numa aplicação.

• Abra a aplicação E-mail.

• Deslize para dentro a partir da extremidade esquerda ou direita do dispositivo e segure
para abrir a Doca Multijanela.

• Toque continuamente no ícone de E-mail e arraste-o para o ecrã para aceder à vista de
ecrã dividido.

2 Arraste imagens, texto ou documentos entre as janelas de ecrã dividido.

• Arrastar uma imagem: selecione uma imagem a partir de uma janela de ecrã dividido
e arraste-a para a outra janela.
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• Arrastar texto: toque continuamente no texto e selecione a parte desejada de uma
janela de ecrã dividido e, em seguida, volte a tocar continuamente no texto e arraste-o
para a outra janela.

• Arrastar um documento: selecione um documento a partir de uma janela de ecrã
dividido e arraste-o para a outra janela.

3 Clique numa ligação ou num anexo na aplicação E-mail para os abrir na janela flutuante.

• Abrir uma ligação: toque numa ligação na aplicação E-mail para a apresentar numa
janela flutuante.

• Abrir um anexo: toque num anexo (por exemplo um documento, uma imagem ou um
vídeo) na aplicação E-mail para o apresentar numa janela flutuante.

Mostrar a data e hora com o ecrã desligado

Mostrar a data e hora com o ecrã desligado
Com o Sempre visível ativado, o ecrã de bloqueio irá apresentar a data, a hora e mais
quando o ecrã estiver desligado.

Ativar o Sempre visível

1 Aceda a Definições > Ecrã inicial e papel de parede > Sempre visível e ative Sempre
visível.

2 Defina Modo de apresentação como indicado. Por exemplo, pode selecionar O dia todo.

Definir o estilo para Sempre visível

Pode personalizar o estilo para Sempre visível de acordo com as suas preferências.

1 Depois de ativar o Sempre visível, toque em Estilo de apresentação e deslize para o lado
para ver os estilos disponíveis.

2 Selecione um estilo preferido e toque em Aplicar.

Ligar e desligar ou reiniciar o dispositivo

Ligar e desligar ou reiniciar o dispositivo

Ligar e desligar o dispositivo

Para desligar o dispositivo, prima continuamente o botão Ligar e, em seguida, toque em
Desligar e Toque para desligar.

Para ligar o dispositivo, prima continuamente o botão Ligar durante alguns segundos, até
que o dispositivo vibre e apresente o logótipo.
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Reiniciar o dispositivo

Reinicie regularmente o dispositivo para limpar a cache e manter o dispositivo numa
condição ideal. Um reinício pode, por vezes, resolver um problema encontrado no dispositivo.

Basta premir continuamente o botão Ligar durante alguns segundos e, em seguida, tocar em
Reiniciar e Toque para reiniciar.

Forçar reinício do dispositivo

Pode forçar o reinício do seu dispositivo se não estiver a funcionar ou não desligar
normalmente. Para o fazer, basta premir continuamente o botão Ligar e o botão de diminuir
o volume durante 10 segundos ou mais.

Carregamento

Carregar o dispositivo
O seu dispositivo irá alertar quando está a ficar sem bateria. Certifique-se de que carrega o
dispositivo a tempo para evitar que se desligue automaticamente quando fica sem bateria.

Precauções para o carregamento

• Carregue o dispositivo com o adaptador padrão e o cabo USB fornecidos com o seu
dispositivo. Utilizar outros carregadores ou cabos USB poderá causar reinícios repetidos,
carregamento lento, sobreaquecimento ou outros efeitos indesejáveis.

• O dispositivo irá efetuar automaticamente uma verificação de segurança quando um
carregador ou outro dispositivo é ligado à porta USB. Se for detetada humidade na porta
USB, o dispositivo irá ativar automaticamente funcionalidades de segurança e parar o
carregamento. Desligue o dispositivo da porta USB e aguarde que a porta USB seque.

• O tempo necessário para carregar completamente a bateria depende da temperatura
ambiente e da idade da bateria.

• As baterias têm um número limitado de ciclos de carregamento. Quando a duração da
bateria se torna evidentemente mais curta, dirija-se a um centro de reparações para o
cliente Huawei para substituir a bateria.

• Não tape o dispositivo ou o carregador durante o carregamento.

• O dispositivo poderá aquecer quando o utilizar durante períodos prolongados,
principalmente em temperaturas altas. Neste caso, pare de carregar, desative algumas
funcionalidades e mova o dispositivo para um lugar fresco.

• Não use o dispositivo durante o carregamento.

• Se o seu dispositivo não responder após pressionar continuamente o botão Ligar, a bateria
está provavelmente descarregada. Carregue durante 10 minutos e, em seguida, ligue-o.
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Utilizar o carregador fornecido com o dispositivo

1 Utilize o cabo USB fornecido com o dispositivo para ligar o seu dispositivo ao adaptador.

2 Ligue o adaptador a uma tomada elétrica.

Utilizar o carregador sem fios

Um carregador sem fios é composto por um adaptador, um cabo e uma plataforma de
carregamento. Para garantir um carregamento seguro, adquira uma plataforma de
carregamento através de um canal oficial da Huawei e utilize o adaptador e o cabo USB
fornecidos com o seu dispositivo.

Para o carregamento super sem fios no seu dispositivo, adquira uma plataforma de
carregamento que suporte o carregamento super rápido.

1 Ligue o adaptador e a plataforma de carregamento com o cabo USB e, em seguida, ligue
o adaptador a uma tomada elétrica.

2 Coloque a plataforma de carregamento na mesa, em seguida, coloque o seu dispositivo
no centro da plataforma de carregamento com o ecrã virado para cima.

3 Quando ouvir um sinal sonoro, o dispositivo deverá iniciar o carregamento.

• Se estiver a utilizar um adaptador de carregamento super rápido de alta tensão, a
plataforma de carregamento irá carregar o dispositivo a uma velocidade super rápida.

O ícone  do SuperCharge sem fios será apresentado no ecrã de bloqueio.

• Se estiver a utilizar um adaptador de carregamento rápido de alta tensão, a
plataforma de carregamento irá carregar o dispositivo a uma velocidade rápida. O

ícone  do QuickCharge sem fios será apresentado no ecrã de bloqueio.

• Se estiver a utilizar um adaptador normal, a plataforma de carregamento irá carregar

o dispositivo a uma velocidade de carregamento normal. O ícone  do
carregamento normal sem fios será apresentado no ecrã de bloqueio.

Indicador da plataforma de
carregamento

do produto

Pisca uma vez O carregador está corretamente ligado à fonte de
alimentação.

Sempre ligado Carregamento em curso.

Intermitente rápido ocorreu um erro de carregamento.

Carregar o seu dispositivo com um PC

1 Ligue o seu dispositivo a um PC ou outro dispositivo utilizando um cabo USB.

2 Quando a caixa de diálogo Utilizar USB para for apresentada no seu dispositivo, toque
em Apenas carregar.
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Se tiver sido definida outra opção anteriormente, a caixa de diálogo não será apresentada.
Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações, toque
em Definições e selecione Carregar apenas.

Descrição dos ícones da bateria

Pode verificar o nível da bateria através do ícone da bateria no ecrã do dispositivo.

Ícone da bateria Nível da bateria

Menos de 4% de bateria restante

A carregar, menos de 10% de bateria restante

A carregar, 10% a 90% de bateria restante

A carregar, pelo menos 90% de bateria restante
Se for apresentado 100% junto ao ícone da bateria, ou for apresentada
uma mensagem de carregamento concluído no ecrã de bloqueio, a
bateria está totalmente carregada.

Utilizar o carregamento inverso sem fios
O carregamento inverso sem fios é suportado por dispositivos compatíveis com a Norma de
carregamento sem fios, tais como telemóveis, tablets, relógios e pulseiras.

Antes de utilizar o carregamento inverso sem fios, certifique-se de que o nível da bateria do
seu dispositivo é superior a 20%.

1 Aceda a Definições > Bateria e ative Carregamento inverso sem fios.

2 Ative o dispositivo para o carregar e coloque-o no centro da parte de trás do seu
dispositivo. Não coloque quaisquer objetos metálicos entre o seu dispositivo e o
dispositivo que quer carregar.

3 Se o dispositivo não iniciar o carregamento dentro de 5 segundos, ajuste a posição e tente
novamente.

4 Se o dispositivo que quer carregar for removido do dispositivo durante mais de 2 minutos
durante o carregamento, o Carregamento inverso sem fios será automaticamente
desativado.

Carga inversa com um cabo OTG
On-The-Go (OTG) é uma tecnologia de transmissão por USB que permite que um dispositivo
aceda diretamente a ficheiros numa unidade flash USB ou numa câmara digital ou a
estabelecer ligação a um dispositivo externo como um teclado ou um rato, com a ajuda de
um cabo OTG.

Pode utilizar o seu dispositivo para carregar outros dispositivos utilizando um cabo OTG.

1 Ligue o seu dispositivo ao dispositivo que pretende carregar utilizando um cabo OTG.
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2 Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações, toque
em Toque para mais opções e, em seguida, selecione Carregar outro dispositivo.

3 Para iniciar o carregamento, siga as instruções no ecrã do dispositivo que pretende
carregar.
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Funcionalidades inteligentes

AI Lens

Ativar as AI Lens
Existem múltiplas formas de aceder às AI Lens.

A partir da Câmara

Abra Câmara, selecione o modo Fotografia e toque em  para aceder às AI Lens.

A partir da barra de pesquisa

Quando o ecrã estiver desbloqueado, deslize para baixo a partir do centro do ecrã inicial para

abrir a barra de pesquisa e toque em  ao lado desta para aceder às AI Lens.

A partir do ecrã de bloqueio

Ligue o ecrã quando estiver bloqueado, deslize para cima a partir do fundo para a abrir o

painel de atalhos e toque em  para desbloquear o ecrã e aceder às AI Lens.

Digitalizar para comprar
Quando vir numa revista um item que gostaria de adquirir ou quando estiver a passear na
rua, pode utilizar o AI Lens para procurar rapidamente pelo item e comparar os preços em
várias plataformas de compras antes de efetuar a compra.

Digitalizar para comprar com a Câmara

1 Aceda a Câmara > Fotografia, toque em  e, em seguida, toque em .

2 Enquadre o artigo que pretende comprar dentro do visor e aguarde que seja identificado.

3 Após o artigo ser identificado pela AI Lens, serão apresentadas hiperligações para o
comprar em várias plataformas de compras.

Digitalizar para traduzir
AI Lens permite-lhe digitalizar e traduzir textos que estão num idioma diferente, para que
consiga ler facilmente sinais de trânsito, menus ou descrições em garrafas de produtos de
cosmética quando estiver a viajar ou a fazer compras no estrangeiro.

Digitalizar para traduzir com a Câmara

1 Aceda a Câmara > Fotografia, toque em  e, em seguida, toque em .

2 Selecione os idiomas de partida e de chegada na lista de idiomas.

3 Enquadre o texto que pretende traduzir dentro do visor e aguarde que seja traduzido.
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Digitalizar para saber mais
AI Lens permite-lhe saber mais sobre obras de arte ou monumentos que vir ao digitalizar
objetos com a câmara.

Digitalizar para saber mais com a Câmara

1 Aceda a Câmara > Fotografia, toque em  e, em seguida, toque em .

2 Enquadre o objeto dentro do visor e aguarde que seja identificado.

3 Toque no cartão de informações para obter informações adicionais.

Digitalizar e contar calorias
AI Lens permite-lhe contar as calorias e os nutrientes num alimento ao digitalizá-lo com a
câmara.

Digitalizar e contar calorias com a Câmara

1 Aceda a Câmara > Fotografia, toque em  e, em seguida, toque em .

2 Enquadre o alimento no visor e aguarde que sejam apresentadas as informações calóricas
e nutricionais por cada 100 g.

As informações servem apenas como referência.

Ler códigos para serviços e informações
Pode ler diferentes tipos de códigos QR e códigos de barras com a AI Lens e, em seguida,
toque no resultado identificado para ser redirecionado para outras páginas para mais serviços
e informações.

Ler códigos com a Câmara

1 Aceda a Câmara > Fotografia, toque em  e, em seguida, toque em .

2 Centre o código QR ou o código de barras na moldura de leitura e aguarde que seja
reconhecido.

HiTouch

Ativar as AI Touch
Quando vir qualquer conteúdo que lhe interesse no seu dispositivo, toque continuamente no
ecrã com dois dedos ligeiramente afastados para acionar AI Touch para saber mais.

Aceda a Definições > HUAWEI Assistant > AI Touch e ative AI Touch.
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Fazer compras com o AI Touch
Quando vir um item que gostaria de adquirir no seu dispositivo, pode utilizar o AI Touch
para procurar rapidamente pelo item e comparar os preços em várias plataformas de
compras antes de efetuar a compra.

Tocar continuamente no ecrã com dois dedos para compras visuais

1 Aceda a Definições > HUAWEI Assistant > AI Touch e ative AI Touch.

2 Quando vir um item no seu dispositivo que gostaria de comprar, toque continuamente no
ecrã com dois dedos ligeiramente afastados.

3 Quando forem apresentados vários artigos no ecrã, ajuste o tamanho e a posição da caixa
de identificação para que fique à volta do artigo que pretende comprar.

4 Após o artigo ser identificado, serão apresentadas hiperligações para o comprar em várias
plataformas de compras.

AI Search

Procurar aplicações e definições no seu dispositivo
Pode procurar através de palavras-chave para localizar aplicações, ficheiros, contactos e notas
no seu dispositivo.

Deslize para baixo a partir do centro do ecrã e introduza uma palavra-chave na caixa de
pesquisa, tal como o nome de uma aplicação ou uma definição, para localizar o conteúdo
correspondente.

Se estiver a procurar uma aplicação instalada no seu dispositivo, toque em  para localizar
a aplicação.

Projeção fácil

Projetar sem fios o ecrã do seu dispositivo
Por motivos de segurança, depois de projetar sem fios o ecrã do telemóvel para um ecrã
grande (tal como uma TV) para trabalho ou entretenimento, as notificações tais como
notificações de chamadas recebidas, mensagens SMS e alarmes apenas serão apresentadas
no telemóvel.

1 Execute o seguinte com base no modelo e funções do ecrã grande:

• Se o ecrã grande suportar Miracast, ative o comutador da projeção sem fios do ecrã.

• Se o ecrã grande não suportar Miracast, ligue um adaptador HDMI sem fios ao ecrã.
Certifique-se de que o adaptador HDMI sem fios está ligado a uma fonte de
alimentação.
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Para verificar se o ecrã grande suporta o Miracast e como ativar a projeção sem fios
no mesmo, consulte o guia do utilizador ou o apoio ao cliente do fabricante do ecrã
grande.

2 No seu dispositivo, deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de

notificações e ative .

3 Deslize para baixo novamente para mostrar todos os atalhos e ative a Projeção sem fios.
O seu dispositivo irá começar a procurar dispositivos de apresentação disponíveis.
Também pode aceder a Definições > Mais ligações > Projeção fácil e acionar Projeção
sem fios.

4 Na lista de dispositivos, toque no nome que corresponde ao ecrã grande ou ao adaptador
HDMI sem fios para concluir a ligação de projeção.

Depois da ligação ser estabelecida, pode colocar o seu telemóvel no modo horizontal para
uma melhor apresentação. As notificações de chamadas recebidas, as mensagens e os

alarmes apenas são apresentados no telemóvel. Para alterar as definições, toque em  e
desative Ocultar notificações.

Para sair da projeção sem fios, aceda a  > Desligar.

Projeção do dispositivo através de uma ligação com fios
Pode projetar o ecrã do seu dispositivo num ecrã grande (por exemplo, uma TV) utilizando
uma ligação com fios.

É recomendado que adquira os acessórios através dos canais autorizados.

Projeção através de um cabo Tipo-C

1 Prepare um cabo Tipo-C.
Utilize um cabo Tipo-C para HDMI, Tipo-C para DP ou Tipo-C para MiniDP, consoante o
seu ecrã grande.
 

2 Ligue a ponta Tipo-C ao seu dispositivo e a outra ponta ao ecrã grande.
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3 No monitor, defina a entrada HDMI, DP ou MiniDP correspondente como fonte do sinal.

Projeção através de uma estação de acoplamento

Pode utilizar uma estação de acoplamento para ligar o seu dispositivo a um ecrã grande, e
ligá-los a um teclado e um rato com fios.

1 Prepare uma estação de acoplamento.
Estão disponíveis vários tipos de porta numa estação de acoplamento. Se o ecrã grande
suportar HDMI e precisar de utilizar um rato e teclado com fios, utilize uma estação de
acoplamento com, pelo menos, uma porta HDMI e duas portas USB.
 

2 Ligue o seu dispositivo e o ecrã grande à estação de acoplamento e, em seguida, ligue o
rato e teclado com fios à estação de acoplamento.
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3 No monitor, defina a entrada HDMI, DP ou MiniDP correspondente como fonte do sinal.

Utilizar o modo de PC

Depois de o ecrã do telemóvel ser projetado, aceda a  > Modo de projeção no telemóvel
e toque em Modo de PC.

No Modo de PC, o seu telemóvel e o ecrã grande funcionam em separado, e podem mostrar
conteúdos diferentes. O conteúdo projetado no ecrã grande está numa disposição
semelhante à do ambiente de trabalho de um computador.

Por isso, pode editar um documento no ecrã grande enquanto envia mensagens no seu
telemóvel. Não precisa se preocupar em perder notificações, chamadas ou mensagens, pois
aparecerá um ponto vermelho no painel de notificações do ecrã externo para que se
mantenha informado.

Utilizar o telemóvel como um painel tátil

Depois de projetar o telemóvel no ecrã grande no Modo de PC, se não tiver um teclado
disponível, o seu telemóvel pode funcionar como um painel tátil para concluir operações de
introdução de um rato e teclado.

Aceda a  > Touchpad. Pode:

• Utilizar gestos como indicado para simular comandos do rato.
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• Quando não estiver ligado um teclado externo, toque na caixa de entrada de texto no
monitor para que seja apresentado o teclado no ecrã para introdução de texto.
Se estiver ligado um teclado externo, o teclado no ecrã não estará disponível. Neste caso,
deverá utilizar o teclado externo para introduzir texto.

Utilize a projeção do ecrã para tornar o trabalho mais simples

No Modo de PC, pode utilizar as seguintes funcionalidades:

• Apresentação multijanela: abra várias janelas em simultâneo para executar várias tarefas.

• Gestão de ficheiros: guarde ficheiros no ambiente de trabalho, crie ficheiros ou pastas e
renomeie ou elimine ficheiros.

• Procura rápida: pesquise documentos, ficheiros de multimédia e aplicações utilizando a
caixa de pesquisa do menu Iniciar.

• Projeção rápida de aplicações: toque continuamente no ícone de uma aplicação no seu
telemóvel para ver as opções de projeção. Em seguida, pode projetar e abrir a aplicação no
ecrã grande.

Sair do modo de PC

Para sair do modo de PC, aceda a  > Modo de projeção e selecione Telemóvel.
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Colaboração de multiecrã

Colaboração multiecrã entre o telemóvel e o computador
Ligue o seu telemóvel a um computador Huawei ou Honor para utilizar a colaboração
multiecrã para controlo dos dispositivos, partilha de ficheiros e edição de ficheiros.

Ligar o telemóvel ao computador através da Huawei Share OneHop

1 Certifique-se de que o computador suporta  ou .

2 No computador, ative Wi-Fi, o Bluetooth e o PC Manager, e concorde com as condições de
licença do utilizador.

3 No telemóvel, deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de
notificações e, em seguida, ative NFC, Wi-Fi e Bluetooth.

4 Encoste a área NFC (junto à câmara traseira) na parte traseira do telemóvel à etiqueta

 ou  no computador até o telemóvel vibrar ou reproduzir um aviso sonoro.

5 Siga as instruções no ecrã para emparelhar o telemóvel com o computador.

Ligar o seu telemóvel ao computador através da pesquisa de Bluetooth

1 No telemóvel, deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de

notificações e ative .

2 Abra o PC Manager (versão 10.0 ou mais recente), aceda a Telemóvel > Ligar e selecione
para procurar o seu telemóvel através do Bluetooth. Coloque o telemóvel por cima do
teclado e o computador irá começar a procurar o seu telemóvel.

Para verificar a versão do PC Manager, aceda a  > Sobre. Para atualizar o PC

Manager, aceda a  > Procurar atualizações.

3 Siga as instruções no ecrã para emparelhar o telemóvel com o computador.

Ligar o seu telemóvel ao computador efetuando a leitura de um código QR

1 Abra o PC Manager (versão 10.0 ou mais recente), aceda a Telemóvel > Ligar e selecione
para efetuar a leitura do código QR.

Para verificar a versão do PC Manager, aceda a  > Sobre. Para atualizar o PC

Manager, aceda a  > Procurar atualizações.

2 Certifique-se de que o seu telemóvel se encontra ligado à Internet e utilize-o para ler o
código QR.

3 Siga as instruções no ecrã para emparelhar o telemóvel com o computador.
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Ligar o telemóvel ao computador com um cabo USB

1 Utilize um cabo USB para ligar o telemóvel ao computador.

2 No computador, abra o PC Manager (versão 10.1 ou mais recente).

Para verificar a versão do PC Manager, aceda a  > Sobre. Para atualizar o PC

Manager, aceda a  > Procurar atualizações.

3 Confirme para ligar ao computador no telemóvel.
Se cancelar a ligação no telemóvel, pode voltar a estabelecer uma ligação com fios.
Para o fazer, abra o PC Manager e aceda a Ligar > USB.

Desligar o telemóvel do computador

Depois de terminar de utilizar o telemóvel e o computador, pode desligá-los através dos
seguintes métodos:

• No seu computador, abra o PC Manager e clique em Desligar.

• No telemóvel, deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de
notificações e toque em DESLIGAR.

• Se o seu telemóvel e o computador estiverem ligados através de um cabo USB, remova o
cabo para os desligar.

Arrastar para transferir ficheiros entre o telemóvel e o computador
Depois de ligar o seu telemóvel e o computador, pode transferir ficheiros entre eles para
tornar o trabalho mais fácil.

Arraste e largue ficheiros

Depois de estabelecer a Colaboração multiecrã entre o telemóvel e o computador, pode
arrastar e largar ficheiros tais como imagens e vídeos entre eles para tornar o trabalho mais
fácil.

Transfira ficheiros do telemóvel para o computador.

• Na janela do telemóvel no computador, abra a Galeria ou os Ficheiros, clique sem soltar
numa imagem ou vídeo, clique sem soltar em qualquer um dos ficheiros selecionados até
ser apresentado um ícone de arrastar e, em seguida, arraste os ficheiros para uma pasta no
seu computador.

• Na janela do telemóvel no computador, arraste as imagens, ou o texto, selecionadas e
largue-as num documento aberto no seu computador.
Por exemplo, arraste uma fotografia ou texto do Bloco de notas na janela do telemóvel e
largue-a num documento do Office aberto no computador e, em seguida, continue a
edição no computador.

Transfira ficheiros do computador para o telemóvel:
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• Aceda a Galeria > Álbuns na janela do telemóvel e arraste uma imagem ou um vídeo do
computador para a janela do telemóvel.

• Abra os Ficheiros na janela do telemóvel e arraste um documento do computador para a
janela do telemóvel.

O ficheiro será guardado na última pasta aberta nos Ficheiros ou na pasta do Huawei
Share por defeito.

• Abra um ficheiro na janela do telemóvel no computador e, em seguida, arraste uma
imagem, ou texto, do Bloco de notas para a janela do telemóvel.
Por exemplo, arraste uma imagem no seu computador para um item do Bloco de notas
aberto na janela do telemóvel e, em seguida, continue a edição no telemóvel.

Utilizar o Huawei Share OneHop para transferir ficheiros

Depois da Colaboração multiecrã ser ativada entre o telemóvel e o computador, pode
transferir ficheiros entre eles através do Huawei Share OneHop, sem precisar de um cabo de
dados ou qualquer software.

Partilhar imagens e vídeos

• Transferir imagens e vídeos do telemóvel para o computador:

1 No telemóvel, selecione uma ou mais imagens e vídeos na Galeria.

2 Encoste a área NFC (junto à câmara traseira) na parte traseira do telemóvel à etiqueta

 ou  no computador até o telemóvel vibrar ou reproduzir um aviso sonoro. As
imagens ou vídeos selecionados serão transferidos rapidamente para o computador.

Pode clicar em  na caixa de pesquisa de imagens para extrair texto de uma imagem, e
copiá-lo e guardá-lo num novo ficheiro.

• Transferir imagens do computador para o telemóvel:

1 Clique com o botão direito do rato numa imagem no computador e utilize o visualizador
de imagens da Huawei para a abrir.

2 No seu telemóvel, saia da Galeria ou aceda ao ecrã inicial, e encoste o seu telemóvel ao
computador (da mesma forma que anteriormente) para transferir a imagem do
computador para o telemóvel.
Certifique-se de que o PC Manager tem a versão 9.0 ou mais recente.

Gravar o ecrã do computador:

Sacuda o telemóvel e encoste-o ao computador para projetar e gravar o ecrã do computador
no telemóvel.

1 Sacuda o telemóvel e encoste imediatamente a área NFC (junto à câmara traseira) na

parte traseira do telemóvel à etiqueta  ou  no computador até o telemóvel vibrar
ou reproduzir um aviso sonoro. O ecrã do seu computador será projetado e gravado no
telemóvel. A gravação do ecrã do computador pode ter uma duração de até 60 segundos.
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2 Toque em  no telemóvel para parar a gravação do ecrã, a qual será guardada na
Galeria no seu telemóvel.

• De momento, esta funcionalidade apenas é suportada em portáteis Intel.

• Certifique-se de que o PC Manager tem a versão 9.1 ou mais recente.

Partilhar documentos

• Transferir documentos do telemóvel para o computador:

1 No seu telemóvel, utilize o Microsoft Office para abrir o documento que quer transferir.

2 Encoste a área NFC (junto à câmara traseira) na parte traseira do telemóvel à etiqueta

 ou  no computador até o telemóvel vibrar ou reproduzir um aviso sonoro. Os
documentos selecionados serão transferidos rapidamente para o computador.

• Transferir documentos do computador para o telemóvel:

1 No seu computador, utilize o Microsoft Office para abrir o documento que quer
transferir.

2 No seu telemóvel, saia do Microsoft Office ou regresse ao ecrã inicial e, em seguida,
encoste o telemóvel ao computador (da mesma forma que mencionado anteriormente).
O ficheiro aberto no seu computador será transferido para o telemóvel.

Certifique-se de que o PC Manager tem a versão 9.1 ou mais recente.

Operar o telemóvel a partir do computador
Depois da Colaboração multiecrã ser ativada entre o telemóvel e o computador, pode utilizar
um rato e um teclado com o computador para facilitar a utilização das aplicações e dos
ficheiros do telemóvel.

Operar aplicações do telemóvel no seu computador

Utilizar um rato para executar operações rapidamente

• Abrir uma aplicação: clique numa aplicação na janela do telemóvel no computador para a
abrir.

• Navegar numa página: utilize a roda do rato para navegar em páginas web na janela do
telemóvel ou para percorrer separadores do ambiente de trabalho.

Utilizar um teclado para executar operações rapidamente

• Introduzir texto: utilize o método de introdução no seu computador para introduzir texto
na janela do telemóvel.

• Copiar e colar texto: prima em Ctrl+C no teclado do computador para copiar texto e prima
em Ctrl+V para colar o texto na janela do telemóvel.

Para ver informações sobre o texto que copiou recentemente, clique no ícone do Centro
de notificações no computador e, em seguida, selecione o separador Área de
transferência.
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• Enviar mensagens rapidamente: prima em Ctrl+Enter no teclado para enviar uma
mensagem na janela do telemóvel.

• Sair de uma aplicação: prima a tecla ESC no teclado do teclado para encerrar uma
aplicação aberta na janela do telemóvel.

Mantenha a janela do telemóvel sempre visível no topo

Na janela do telemóvel no computador, clique em para fixar a janela do telemóvel para
que fique sempre apresentada no topo, e clique novamente no mesmo ícone para desafixar a
janela do telemóvel.

Atender uma chamada de voz ou vídeo no computador

Depois da Colaboração multiecrã ser ativada entre o telemóvel e o computador, pode utilizar
o computador para atender chamadas de voz e chamadas de vídeo (tais como as do WeChat,
QQ e MeeTime) do telemóvel. Durante uma chamada, o áudio e o vídeo pode ser
reproduzido através do computador e dos acessórios, tais como o altifalante e a câmara.

No telemóvel, deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de
notificações e, em seguida, toque em Mudar áudio/vídeo para o telemóvel ou Reproduzir
áudio/vídeo no computador para alterar o dispositivo de saída de áudio.

Certifique-se de que o PC Manager 10.1 ou mais recente está instalado no computador.

Abra e edite ficheiros no seu telemóvel através de aplicações no computador

Depois da Colaboração multiecrã ser ativada entre o telemóvel e o computador, pode utilizar
uma aplicação no computador para abrir e editar ficheiros no seu telemóvel, tal como nas
seguintes situações.

• Documentos: utilize o Microsoft Office no seu computador para abrir um documento.

• Imagens: utilize o Photoshop no seu computador para abrir uma imagem.

• Ficheiros de áudio e de vídeo: utilize o Windows Media Player para abrir um ficheiro de
áudio ou de vídeo.

• Páginas de Internet: utilize o navegador IE no seu computador para abrir uma página de
Internet.

• Ficheiros comprimidos: utilize o WinRAR no seu computador para extrair e abrir ficheiros
comprimidos.
Certifique-se de que o PC Manager 10.1 ou mais recente está instalado no computador.

Partilhar a rede de dados móveis do seu telemóvel com o computador
Depois da Colaboração multiecrã ser ativada entre o seu telemóvel e o computador, pode
partilhar o ponto de acesso do seu telemóvel com o computador no PC Manager.

1 Certifique-se de que o seu telemóvel se encontra ligado à Internet através dos dados
móveis.

2 Abra o PC Manager e aceda a Telemóvel > Hotspot instantâneo.
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Depois do Hotspot instantâneo ser ativado, o seu computador irá utilizar os dados móveis do
telemóvel para aceder à Internet.

Certifique-se de que o PC Manager tem a versão 11.0 ou mais recente.

Colaboração de multiecrã entre o tablet e o
telemóvel

Colaboração multiecrã entre o telemóvel e o tablet
Ligue o seu telemóvel e o tablet para utilizar a colaboração multiecrã para operações nos
dois dispositivos, tais como apresentar o ecrã do telemóvel no tablet, utilizar as aplicações do
telemóvel no tablet, arrastar ficheiros entre os dois dispositivos e editar um ficheiro do
telemóvel no tablet.

Estabelecer ligação entre o tablet e o telemóvel
Apenas alguns tablets Huawei e Honor suportam esta funcionalidade.

Estabeleça ligação entre o telemóvel e o tablet para ativar a colaboração multiecrã utilizando
um dos seguintes métodos:

Ligar por Bluetooth

1 Deslize para baixo a partir da barra de estado e ative Colaboração multiecrã.

2 No telemóvel, deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de

notificações e ative .

3 Aproxime o telemóvel do tablet e siga as instruções no ecrã para estabelecer uma ligação.

Ler código QR para ligar:

1 No tablet, ative Colaboração multiecrã, no ecrã Colaboração multiecrã, toque em
Analise para ligar.

2 Certifique-se de que o seu telemóvel se encontra ligado à Internet e ligue o telemóvel e o
tablet conforme indicado.

Estabelecer ligação ao tocar num teclado com NFC:

Pode encostar o seu telemóvel a um teclado com NFC que é fornecido com o seu tablet para
ativar a colaboração multiecrã.

1 Certifique-se de que o tablet foi emparelhado com o teclado.

2 Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações, volte a

deslizar para baixo para mostrar todos os atalhos e, em seguida, ative ou desative .

3 Junte a área NFC na parte de trás do telemóvel (junto às câmaras traseiras) à área NFC
do teclado até que o telemóvel vibre ou reproduza um aviso sonoro.

4 Ligue o seu telemóvel e o tablet conforme indicado.
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Aceder a aplicações e ficheiros do telemóvel a partir do tablet

Depois de ligar o seu telemóvel ao tablet, pode operar o telemóvel a partir do tablet, tal
como operar aplicações e ficheiros do telemóvel, ver notificações do telemóvel (tais como
mensagens SMS) e efetuar ou atender chamadas.

Quando o ecrã do telemóvel está desbloqueado, pode efetuar as seguintes operações na
janela do telemóvel no seu tablet:

• Abra o Telefone para efetuar uma chamada marcando um número.

• Abra as Mensagens para ver e responder a mensagens SMS.

• Abra a Galeria ou os Ficheiros para ver fotografias, vídeos e ficheiros, bem como
reproduzir ficheiros de vídeo ou áudio do telemóvel.

• Deslize para baixo a partir da barra de estado no telemóvel ou no tablet para abrir o painel
de notificações e, em seguida, toque em Mudar áudio/vídeo para o telemóvel ou Mudar
áudio/vídeo para o tablet para mudar de dispositivo de saída de áudio.

• Se o tablet estiver ligado a um teclado externo ou um estilete, também pode utilizá-lo para
introduzir texto e controlar a janela do telemóvel no tablet.

Arrastar para transferir ficheiros entre o telemóvel e o tablet

1 Abra a Galeria ou os Ficheiros e toque continuamente numa imagem, num vídeo ou num
documento.

2 Se necessário, selecione mais ficheiros, toque continuamente em qualquer dos ficheiros
selecionados e, em seguida, arraste-os quando for apresentado um ícone para arrastar
ficheiros.

Por exemplo, pode:

• Arrastar para transferir ficheiros na Galeria ou nos Ficheiros entre o telemóvel e o tablet.

• Arrastar para transferir ficheiros nos Ficheiros entre o telemóvel e o tablet.

• Arrastar para transferir uma imagem, texto ou um ficheiro do telemóvel para um
documento aberto no tablet, tal como um documento do Microsoft Office, um memorando
ou um e-mail.

Desligar o telemóvel do tablet

Depois de terminar de utilizar o telemóvel e o tablet, pode desligá-los através dos seguintes
métodos:

• Na janela do telemóvel apresentada no tablet, toque em  para desligar.

• No telemóvel ou no tablet, deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o
painel de notificações e toque em DESLIGAR.

Huawei Share
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Huawei Share
A Huawei Share é uma tecnologia sem fios que lhe permite transferir imagens, vídeos,
documentos e outros tipos de ficheiros rapidamente entre dispositivos. Esta tecnologia utiliza
Bluetooth para descobrir dispositivos próximos que suportam Huawei Share e Wi-Fi Direct
para transferir ficheiros sem utilizar dados móveis.

Ativar ou desativar o Huawei Share

Pode ativar ou desativar o Huawei Share utilizando uma das seguintes formas:

• Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações. Em
seguida, volte a deslizar para baixo para mostrar todos os atalhos e, depois, ative ou
desative o Huawei Share. Também pode tocar continuamente em Huawei Share para
aceder ao respetivo ecrã de definições.

• Aceda a Definições > Mais ligações > Huawei Share para ativar ou desativar o Huawei
Share.

Partilhar rapidamente ficheiros entre os dispositivos com Huawei Share

Pode utilizar a Huawei Share para partilhar rapidamente ficheiros entre dispositivos Huawei.
O destinatário pode pré-visualizar os ficheiros antes de serem enviados e, em seguida, ver
todo o conteúdo dos ficheiros quando forem recebidos. Por exemplo, o destinatário pode ver
as imagens ou os vídeos recebidos na Galeria.
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1 No dispositivo de destino, ative o Huawei Share.

2 No dispositivo de envio, toque continuamente para selecionar um ficheiro ou álbum que

quer partilhar e, em seguida, toque em . Toque em Huawei Share e, em seguida,
toque no ícone do dispositivo de destino para enviar o ficheiro.

Estes passos poderão variar se estiver a partilhar ficheiros diretamente a partir de uma
aplicação.

3 No dispositivo de destino, toque em Aceitar para aceitar a transferência.

Para ver os ficheiros recebidos, abra Ficheiros, toque no separador Categorias e, em seguida,
aceda a Memória > Huawei Share.

Também pode ver as imagens ou os vídeos recebidos acedendo a Galeria > Álbuns >
Huawei Share.

Partilhar ficheiros entre o seu dispositivo e um computador com o Huawei Share

Pode utilizar o Huawei Share para partilhar ficheiros sem fios de forma simples entre o seu
dispositivo e um computador (Windows ou macOS).
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1 Certifique-se de que o dispositivo e o computador estão ligados à mesma rede Wi-Fi.

2 No seu dispositivo, aceda ao ecrã de definições de Huawei Share e ative Huawei Share e
Partilhar com computador.

3 Tome nota do nome apresentado junto a Nome visível aos computadores, bem como do
nome de utilizador e da palavra-passe em Verificação.

4 Execute as seguintes operações num computador com Windows (desktop ou computador
portátil) ou num computador com macOS (computador portátil):

• Windows: Aceda a Este PC (Computador) > Rede no computador.

• macOS: Aceda a Localizar > Ir > Rede no computador.
Atualmente, esta funcionalidade apenas está disponível em computadores MAC
com o macOS, versões 10.8 a 10.14.

5 No seu computador, clique duas vezes no nome do dispositivo e, em seguida, introduza o
nome de utilizador e a palavra-passe anotados anteriormente.

6 Abra uma pasta partilhada no seu dispositivo, como a pasta do Armazenamento interno
ou Álbum para ver, editar ou copiar ficheiros do seu dispositivo para o computador ou
vice-versa.
As alterações efetuadas a ficheiros nas pastas partilhadas no seu computador serão
sincronizadas automaticamente com o seu dispositivo e vice-versa.
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Impressão com um toque com o Huawei Share

Quando estiver próximo de uma impressora que suporte Huawei Share, pode utilizar o
Huawei Share para localizar a impressora e imprimir imagens ou ficheiros PDF armazenados
no seu dispositivo.
 

1 Dependendo do tipo de impressora, certifique-se do seguinte:

• Impressoras compatíveis com Wi-Fi: a impressora deverá estar ligada e com ligação à
mesma rede que o seu dispositivo.

• Impressoras compatíveis com WiFi Direct: a impressora deverá estar ligada e ter o WiFi
Direct ativado.

• Impressoras com Bluetooth: a impressora deverá estar ligada e localizável através de
Bluetooth.

2 No seu dispositivo, pré-visualize o ficheiro que quer imprimir e, em seguida, aceda a
Partilhar > Huawei Share.

3 Assim que a impressora for localizada, toque no nome correspondente no seu dispositivo e
ajuste as definições no ecrã de pré-visualização. Em seguida, basta tocar em IMPRIMIR
para imprimir.
Se estiver a ligar uma impressora por Bluetooth ao seu dispositivo pela primeira vez,
localize a impressora no seu dispositivo, toque no nome da impressora e, em seguida,
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prima continuamente no botão Ligar da impressora durante cerca de 1 segundo para
confirmar a ligação.

Para obter uma lista de impressoras suportadas, toque em Ajuda no ecrã de partilha do
Huawei Share, selecione Impressoras e, em seguida, toque em Quais são as impressoras
suportadas? para ver a lista.

Medições com Realidade aumentada

Utilize o seu dispositivo para a medição da Altura, do Volume e mais
As Medições com Realidade aumentada permitem-lhe medir a altura, o volume e mais sem
precisar de uma fita métrica.

Antes de tirar medidas, garanta que o seu ambiente está bem iluminado e livre de
obstáculos e de objetos refletores.

Medição da altura

• Para obter os melhores resultados, mantenha uma distância de 1,5 a 2 metros (cerca
de 5 a 6,6 pés) entre o seu dispositivo e o sujeito.

• Para medir a altura de duas ou três pessoas em simultâneo, coloque-as lado a lado e,
em seguida, assinale os pés de uma pessoa como o ponto de início. Erga o dispositivo
até que os rostos das pessoas sejam identificados, sendo nessa altura apresentadas as
alturas de cada uma.

1 Abra a pasta Ferramentas no ecrã inicial e, de seguida, toque em AR Measure.

2 No ecrã AR Measure, toque em Altura.

3 Enquadre os pés do sujeito no visor e mova lentamente o dispositivo para localizar o
plano.

4 Aponte  para os pés do sujeito e toque em  para assinalar o ponto de início.

5 Erga lentamente o dispositivo para incluir o corpo inteiro do sujeito no visor. Quando for
identificado o rosto do sujeito, o dispositivo irá apresentar automaticamente a altura
daquele.
Arraste o ponto de fim para ajustar o resultado da medição.

Toque em  para capturar o ecrã de medição.

Medição do comprimento
Para obter os melhores resultados, mantenha uma distância de 0,3 a 1,5 metros (cerca de
1 a 5 pés) entre o seu dispositivo e o objeto.

1 No ecrã AR Measure, toque em Comprimento.

2 Enquadre o objeto no visor e mova lentamente o dispositivo para localizar o plano.

3 Aponte  para o objeto e toque em  para assinalar o ponto de início.
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4 Mova lentamente o dispositivo para que  se desloque ao longo da margem do objeto.

Quando chegar ao fim da margem, toque em .

5 O dispositivo irá apresentar automaticamente o resultado.
Arraste o ponto de fim para ajustar o resultado da medição.

Medição da área
De momento, apenas pode ser medida a área de retângulos.

1 No ecrã AR Measure, toque em Área.

2 Enquadre o objeto no visor e mova lentamente o dispositivo para localizar o plano.

3 Quando o dispositivo identificar o objeto, irá aparecer uma moldura. Depois de a moldura

se sobrepor ao objeto, toque em .

4 O dispositivo irá apresentar automaticamente o resultado.
Arraste o ponto de fim para ajustar o resultado da medição.

Medição do volume

• De momento, apenas pode ser medido o volume de cubos.

• Certifique-se de que o objeto não se encontra encostado a uma parede. Certifique-se
de que mantém uma distância de 1 a 1,5 metros (cerca de 3,3 a 5 pés) entre o seu
dispositivo e o objeto.

1 No ecrã AR Measure, toque em Volume. Enquadre o objeto no visor e mova lentamente
o dispositivo para localizar o plano.

2 Aponte  para a ponta da margem inferior do objeto e toque em  para assinalar o
ponto de início.

3 Mova lentamente o dispositivo para que  se desloque ao longo da margem comprida

do objeto. Quando chegar ao fim da margem, toque em .

4 Mova o dispositivo para criar uma moldura para a parte de baixo do objeto. Quando a

moldura se sobrepuser ao plano de baixo, toque em .

5 Mova o dispositivo para criar uma moldura para o objeto inteiro. Depois de a moldura se

sobrepor ao objeto, toque em .

6 O dispositivo irá apresentar automaticamente o resultado.
Arraste as pontas para ajustar o resultado da medição.

Telecomando
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Utilizar o dispositivo como um telecomando
O seu dispositivo utiliza tecnologia de infravermelhos, permitindo-lhe emparelhá-lo com
eletrodomésticos na aplicação Telecomando e utilizá-lo para controlar remotamente
aparelhos como televisores, equipamentos de ar condicionado, descodificadores de TV,
leitores de DVD, câmaras, projetores e equipamentos de rede.

Adicionar e utilizar um telecomando

1 Aceda a Ferramentas > Telecomando > , selecione o tipo de dispositivo (como TV,
equipamento de ar condicionado, descodificadores de TV, leitor de DVD, câmara, projetor
ou equipamento de rede) e, em seguida, a marca.

2 Aponte o sensor de infravermelhos na parte de cima do dispositivo para o eletrodoméstico
e siga as instruções no ecrã para o adicionar ao telecomando.

3 Após adicionar o aparelho, basta tocar em  para o controlar remotamente.

Configurar um telecomando

1 Aceda a Telecomando >  e toque em .

2 Percorra os painéis do telecomando para selecionar o que pretende e toque em Entrar no
painel do telecomando.

3 Aponte o sensor de infravermelhos na parte de cima do dispositivo ao sensor de
infravermelhos de um telecomando doméstico, mantendo-o a uma distância de cerca de 5
cm. Toque continuamente durante 2 segundos num botão do dispositivo que quer
programar para iniciar a operação de programação. Mantenha o dispositivo e o
telecomando doméstico estáveis durante o processo.

Ativar ou desativar os sons de toques do teclado do telecomando

Aceda a Telecomando >  > Definições para ativar ou desativar os sons e/ou a vibração
para os sons de toque do teclado.

Mudar canais de áudio entre dispositivos

Mudar para outro dispositivo de saída durante a reprodução
Durante a reprodução de música ou de vídeos através dos seus auscultadores, pode mudar
rapidamente a reprodução para outro dispositivo sem precisar de desligar os seus
auscultadores com fios ou de desligar os seus auscultadores Bluetooth.

1 Ative o Bluetooth no seu dispositivo e ligue-o a auscultadores com fios ou a um
dispositivo de áudio por Bluetooth (tal como auscultadores Bluetooth, um altifalante
Bluetooth ou um dispositivo instalado num veículo).

2 Depois de o emparelhamento ser efetuado, irá ver o cartão Dispositivo de saída de áudio
atual ou Dispositivo de entrada/saída de áudio atual se deslizar para baixo no painel
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de notificações no seu dispositivo. Toque em  no cartão para apresentar os dispositivos
de saída de áudio que se encontram disponíveis.
Selecione o dispositivo para o qual pretende mudar o áudio.

Se o seu dispositivo suportar auscultadores com fios com uma porta de outro tipo que
não o Tipo C, o canal de saída de áudio do seu dispositivo será mudado de Este
dispositivo para os auscultadores com fios por predefinição.
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Câmara e galeria

Iniciar a câmara

Iniciar a câmara
Existem várias formas para abrir a aplicação Câmara.

No ecrã inicial

No ecrã inicial, abra a Câmara.

No ecrã de bloqueio

Quando o ecrã estiver bloqueado, ligue o ecrã e, em seguida, deslize para cima o ícone da
câmara que se encontra no canto inferior direito para abrir a câmara.

Utilizar o Instantâneo ultra

Quando ativado, basta tocar duas vezes no botão de diminuir o volume para abrir a câmara
ou tirar uma fotografia rápida com o ecrã desligado ou bloqueado.

1 Aceda a Câmara >  > Instantâneo ultra e selecione Abrir a Câmara ou Fotografia
rápida.

2 Em seguida, pode abrir a câmara ou tirar uma fotografia rápida sem desbloquear o seu
ecrã.

Tirar fotografias

Tirar fotografias
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1 Abra Câmara.

2 Poderá então:

• Focar: Toque no local que pretende focar.
Para ajustar a focagem e a medição separadamente, toque continuamente no visor e
arraste a moldura ou o anel respetivos para o local pretendido.

• Ajustar a luminosidade: Toque no visor. Quando o símbolo  aparece ao lado da
moldura de focagem, arraste-o para cima ou para baixo.

• Ampliar ou reduzir: No visor, junte ou afaste dois dedos, ou arraste o controlo de
deslize de zoom.

• Selecionar um modo de câmara: Deslize para cima, para baixo para a esquerda ou para
a direita através das opções de modo da câmara.
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• Ligar ou desligar o flash: Toque em  e selecione  (Automático),  (Ligado),

 (Desligado) ou  (Sempre ligado).

Se selecionar  (Automático) e a câmara detetar que está num ambiente mal
iluminado, aparecerá um ícone de flash no visor e o flash será ligado automaticamente
quando tirar uma fotografia.

Estas funcionalidades poderão não estar disponíveis em alguns modos da câmara.

3 Toque no botão do obturador para capturar uma fotografia.

Utilizar o obturador flutuante para tirar fotografias

Pode permitir a visualização do obturador flutuante quando estiver a utilizar a câmara.
Arraste-o para onde quiser para tirar fotografias rapidamente.

1 Aceda a Câmara >  e depois ative Obturador flutuante.

2 O obturador flutuante aparecerá no visor. Pode arrastá-lo para onde quiser.

3 Toque no obturador flutuante para tirar um fotografia.

Tirar fotografias em disparo contínuo

Utilize o modo de disparo contínuo para tirar uma sequência de fotografias em rápida
sucessão para que possa selecionar a melhor.

1 Abra Câmara, selecione o modo Fotografia e certifique-se de que está a utilizar a câmara
traseira.

2 Toque continuamente em  ou prima continuamente um dos botões de volume para
tirar uma fotografia de rajada.
Durante a captura, será apresentado um contador, indicando quantas fotografias foram
tiradas até ao momento.

3 Levante o dedo para parar a captura.

Selecionar as fotografias de rajada que deseja manter

1 Abra Galeria. Toque numa fotografia de rajada (marcada com uma etiqueta ), depois

toque em .

2 Deslize pelas fotografias de rajada, selecione as que deseja manter e depois toque em

 e siga as instruções no ecrã.

Para eliminar a fotografia de rajada inteira, toque continuamente para selecionar a fotografia

e depois toque em .
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Tirar fotografias com temporizador

O temporizador da câmara permite-lhe definir uma contagem decrescente para que possa
colocar-se em posição depois de ter tocado no botão do obturador.

1 Aceda a Câmara >  > Temporizador e selecione uma contagem decrescente.

2 Regresse ao visor e toque no botão do obturador. O seu dispositivo irá tirar uma
fotografia após terminar a contagem.

Filmar com os Modos de retrato, noturno e de
grande abertura

Filmar com os Modos de retrato, noturno e de grande abertura

Utilizar o modo de retrato para capturar retratos

O modo de retrato permite-lhe aplicar efeitos de beleza e iluminação às suas fotografias
para capturar retratos espetaculares.

1 Abra a Câmara e selecione o modo Retrato.

2 Enquadre o que pretende capturar dentro do visor.

Para capturar uma selfie, toque em .

3 Poderá então fazer o seguinte:

• Ativar o efeito de beleza: toque em  e arraste o controlo de deslize para ajustar as
definições de beleza. Um valor maior irá produzir um efeito de beleza mais
pronunciado.
Para desativar o efeito de beleza, arraste cada definição para o valor mais baixo ou

toque em .

• Definir o efeito de iluminação: toque em  e selecione a pretendida.

• Ligar o flash: ao utilizar a câmara frontal, toque no ícone de flash na parte superior.

Selecione  (Automático) ou  (Sempre ligado).
Esta funcionalidade poderá variar consoante o dispositivo.

4 Toque em  para tirar uma fotografia.

Capturar fotografias noturnas

O Modo noturno permite às fotografias detalhes mais nítidos e cores mais claras, mesmo
quando as tirar em condições de fraca iluminação ou à noite.

1 Abra a Câmara e selecione o modo Noite.
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2 Se estiver a utilizar a câmara traseira, toque em  no visor para ajustar a sensibilidade

do ISO ou em  para ajustar a velocidade do obturador.

3 Estabilize o dispositivo e toque no botão do obturador.

4 O dispositivo irá ajustar o tempo de exposição com base na luminosidade ambiente.
Mantenha o dispositivo estável até a contagem terminar.
Também pode tocar no botão do obturador para parar a contagem e tirar a fotografia
imediatamente.

Utilizar a câmara frontal para tirar retratos noturnos

Para tirar uma selfie à noite ou quando não existir luz suficiente no local, pode utilizar a
câmara frontal no modo noturno.

Num ambiente escuro, pode ligar o flash para obter uma fotografia iluminada do seu rosto.

1 Abra a Câmara e selecione o modo Noite.

2 Toque em  para mudar para a câmara frontal. Poderá então fazer o seguinte:

• Tocar no ícone de flash na parte superior e selecionar  (Automático) ou 
(Sempre ligado) para ligar o flash com baixa luminosidade.

• Tocar em  e ajustar o nível de beleza.

3 Centre o dispositivo e toque no botão do obturador.

Tirar fotografias em grande abertura

O modo de grande abertura permite-lhe capturar fotografias com o segundo plano
desfocado enquanto o sujeito é mantido perfeitamente focado.

1 Abra a Câmara e selecione o modo Abertura.

2 Toque onde pretende focar. Para obter os melhores resultados, o dispositivo precisa de
estar a não mais de 2 metros do objeto.

3 Toque em  no visor e arraste o controlo de deslize para ajustar as definições de
abertura. Um valor de abertura mais baixo irá criar um segundo plano mais desfocado.

4 Toque no botão do obturador para capturar uma fotografia.

Filmar vídeos de grande abertura

O modo de grande abertura permite-lhe capturar vídeos com o segundo plano desfocado em
tempo real, para que o sujeito seja mantido perfeitamente focado.

1 Abra a Câmara e selecione o modo Abertura.

2 Toque em  para mudar para o modo de vídeo.
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3 Toque onde pretende focar. Toque em  no visor e arraste o controlo de deslize para
ajustar as definições de abertura. Um valor de abertura mais baixo irá criar um segundo
plano mais desfocado.

4 Toque no botão do obturador para iniciar a gravação. Durante a captura, toque no visor
para ajustar a focagem.

Editar a desfocagem do segundo plano em fotografias em grande abertura

Pode ajustar a focagem e a desfocagem do segundo plano após ter capturado uma
fotografia em grande abertura.

1 Aceda a Galeria > Álbuns > Câmara.

2 Toque numa fotografia identificada com , em seguida, toque em  na parte de
cima da fotografia.

3 Toque na fotografia para ajustar a focagem. Arraste o controlo de deslize no fundo para
ajustar a abertura.

4 Toque em  para guardar as definições.

5 Tocar em  para guardar a fotografia editada como uma nova fotografia. A nova
fotografia não permite a edição de desfocagem do segundo plano.

Master AI

Tirar fotografias profissionais com o Master AI
O Master AI é uma funcionalidade da câmara pré-instalada que ajuda a tirar melhores
fotografias ao identificar objetos e cenas de forma inteligente e ao otimizar as definições da
câmara em conformidade.

O Master AI consegue identificar uma variedade de cenários, como palcos, praias, céus azuis
e paisagem, bem como texto. Apenas funciona com a câmara traseira.

1 Abra a Câmara e selecione o modo Fotografia.

2 Certifique-se de que  está ligado.

3 Enquadre o que pretende capturar no visor. Assim que a câmara identifica o que está a
capturar, irá recomendar automaticamente um modo (como retrato, paisagem ou texto).

4 Para desativar o modo recomendado, toque em  junto ao modo de texto ou desative o

.

Utilizar o modo de lua

1 Abra a Câmara e selecione o modo Fotografia.

2 Toque em  para garantir que o Master AI está ativado.
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3 Aponte a câmara para a lua e afaste os dedos no visor para ajustar o zoom para 10x ou
mais.
Quando o dispositivo detetar a lua, irá entrar automaticamente no modo Lua.

4 Toque em  para tirar uma fotografia.

O modo Lua apenas consegue identificar a lua se estiver em quarto crescente quase
cheia. O modo Lua poderá não ser acionado se a lua estiver coberta por nuvens.

Efetuar zoom para capturar fotografias

Capturar fotografias de ângulo amplo ou de focagem extensa
As capacidades de zoom da câmara do seu dispositivo permitem-lhe capturar mais detalhes
de uma cena ou vistas distantes.

Capturar fotografias de grande-angular

1 Abra a Câmara e selecione o modo Fotografia.

2 Certifique-se de  está ativado.

3 Aponte a câmara para o sujeito que pretende capturar. A câmara irá recomendar
automaticamente o modo Supergrande-angular se detetar um edifício. Toque em
Angular para ter um ângulo de visão mais amplo.
Também pode arrastar o controlo de deslize para o zoom no visor ou juntar ou afastar
dois dedos para ajustar o nível de zoom. Um valor mais baixo irá resultar num ângulo de
visão mais amplo.

4 Toque em  para tirar uma fotografia.

Mudar automaticamente para a grande-angular durante a captura de selfies com a
câmara frontal

Quando a câmara frontal do seu dispositivo detetar várias pessoas no enquadramento, irá
mudar automaticamente para a grande-angular para que mais pessoas possam ficar na sua
fotografia.

1 Abra a Câmara, selecione o modo Fotografia ou Retrato e, em seguida, toque em 
para mudar para a câmara frontal.

2 Depois de mudar a orientação do seu dispositivo de vertical para horizontal, a câmara irá
mudar automaticamente para o modo de Grande-angular. Quando houver três pessoas ou
mais no visor, a câmara irá mudar automaticamente para o ângulo mais amplo do modo
de Grande-angular.
Também pode arrastar o controlo de deslize para o zoom no visor para alternar
manualmente entre os níveis de zoom.

3 Toque em  para tirar uma fotografia.
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Tirar fotografias de pontos distantes

1 Abra a Câmara e selecione o modo Fotografia.

2 Aponte a câmara para um sujeito distante que pretenda capturar. Arraste o controlo de
deslize do zoom ou aproxime/afaste dois dedos para ajustar o nível de zoom.
Quando o nível de zoom estiver definido para 15x ou superior, é apresentada uma pré-
visualização de imagem na imagem no visor para ajudar a focar.

Esta funcionalidade poderá variar consoante o dispositivo.

3 No visor, toque onde pretende focar. Quando a câmara estiver focada, toque em .

Macro

Utilizar o modo de grande plano
O modo de grande plano facilita a captura de grandes planos de pequenos objetos, tais como
gotas de orvalho e folhas, bem como de outros objetos do quotidiano, para revelar detalhes
facilmente perdidos a olho nu.

Esta funcionalidade poderá variar consoante o dispositivo.

1 Abra Câmara e confirme que  está ativo.

2 Coloque o objeto que pretende capturar dentro do visor e aproxime-se dele. Quando a
distância for apropriada, a câmara irá identificar e focar automaticamente, e o ecrã irá
apresentar Grande plano.

3 Toque em  para tirar uma fotografia.

Tirar fotografias panorâmicas

Tirar fotografias panorâmicas
Adicione alguma largura às suas fotografias panorâmicas ou de grupo com a funcionalidade
Panorama. A câmara tira várias fotografias de objetos dentro do seu campo de visão e junta-
as para criar uma única fotografia panorâmica.

Utilizar a câmara traseira para tirar fotografias panorâmicas

O modo Panorama combina várias capturas numa fotografia panorâmica inteira. Basta
mover a câmara à medida que captura e a câmara fará o resto.

1 Aceda a Câmara > Mais e selecione o modo Panorama.

2 Toque em  e defina o sentido do movimento horizontal.
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3 Aponte a câmara para o ponto de início e, em seguida, toque em  para iniciar a
captura. Mova a câmara na direção da seta apresentada no ecrã. Mantenha a seta na
linha central quando tirar a fotografia.

4 Toque em  quando tiver terminado.

Utilizar a câmara frontal para tirar selfies panorâmicas

1 No modo Panorama, toque em  para mudar para a câmara frontal.

Toque em  e arraste o controlo de deslize para ajustar o efeito de beleza. Um valor
maior irá produzir um efeito de beleza mais pronunciado.

2 Aponte a câmara para o centro da sua captura e, em seguida, toque em  para
capturar a primeira fotografia.

3 Vire lentamente a câmara para a esquerda e direita, como indicado. Quando as duas
molduras no visor se sobreporem, a câmara irá capturar automaticamente a segunda e a
última fotografias.

Quando as três fotografias tiverem sido tiradas, a câmara irá combiná-las automaticamente
numa fotografia panorâmica.

Tirar fotografias a preto e branco

Tirar fotografias a preto e branco
A fotografia a preto e branco remove as cores distrativas para ajudar o utilizador a focar-se
mais na forma, formato e textura.

1 Aceda a Câmara > Mais e selecione o modo Monocromático.

2 Selecione um dos seguintes modos com base no seu sujeito e cenário:

• Normal: este modo é adequado a todos os tipos de sujeito.

• Abertura: este modo desfoca o fundo e oferece mais destaque ao sujeito da fotografia.

• Retrato: este modo desfoca o fundo e permite-lhe ajustar o efeito de beleza.

• Pro: este modo permite ajustar as definições da câmara, incluindo o modo de medição,
a sensibilidade e a velocidade do obturador.

3 Toque em  para tirar uma fotografia.

Lente de Realidade aumentada

Utilizar a Realidade aumentada para capturar fotografias interessantes
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Utilizar o Qmoji 3D para criar os seus próprios Qmojis

1 Aceda a Câmara > Mais, selecione o modo Realidade aumentada e toque em 3D Qmoji.

2 Selecione um Qmoji animado. Em seguida, o Qmoji irá imitar e reproduzir as suas
expressões faciais em conformidade.

Toque em  para ativar ou desativar um fundo.

3 Toque em  para ativar o modo GIF, depois olhe diretamente para a câmara frontal.

4 Toque continuamente em  para iniciar a gravação.

5 Após a gravação ser concluída, adicione texto ou guarde diretamente o Qmoji. O Qmoji
será guardado na Galeria em formato GIF.

Utilizar o Qmoji 3D para gravar vídeos

1 No modo Realidade aumentada, toque em 3D Qmoji e selecione um Qmoji animado.

Toque em  para ativar ou desativar um fundo.

2 Toque em  para desativar o modo GIF, depois olhe diretamente para a câmara frontal.

3 Toque em  para começar a gravar.

4 Toque em  para acabar de gravar.

Pintura de luz

Utilizar a pintura de luz para capturar rastos de luz
A pintura de luz ajuda a capturar rastos de luz ao permitir que o obturador fique aberto
durante mais tempo. Não precisa aplicar a abertura manual nem o ajuste do obturador.

Basta selecionar a partir das opções disponíveis consoante os objetos e as condições de
iluminação. Para reduzir a tremulação da câmara, é recomendada a utilização de um tripé
para estabilizar o dispositivo.

Capturar rastos de luzes de automóveis no modo de Rastos de luz traseira

O modo Rastos de luz traseira permite-lhe criar fotografias artísticas de rastos de luzes de
carros à noite.

1 Aceda a Câmara > Mais > Pintura de luz e selecione Rastos de luz traseira.

2 Encontre um local onde veja os rastos de luzes deixados pelos automóveis distantes.
Certifique-se de que os faróis dos carros não apontam diretamente para a câmara, pois
isto poderá expor demasiado a imagem.

3 Toque em  para começar a capturar. Olhe para a captura no visor.
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4 Quando a exposição for adequada, toque em  para acabar de capturar.

Capturar desenhos de luz no modo de Grafitos de luz

O modo de Grafitos de luz permite-lhe criar padrões ou escrever palavras ao mover uma
fonte de iluminação em frente da câmara.

1 No modo Pintura de luz, selecione Grafitos de luz.

2 Num ambiente escuro sem fontes de iluminação exteriores, mova uma fonte de
iluminação brilhante com uma cor apropriada, como uma tocha ou um bastão
fluorescente pequeno, em frente à câmara. Evite movimentos exagerados do corpo, pois
isto pode afetar os resultados da captura.

3 Toque em  para começar a capturar. Olhe para a captura no visor.

4 Quando a exposição for adequada, toque em  para acabar de capturar.

Capturar rios e cascatas com a funcionalidade Água sedosa

O modo Água sedosa permite capturar fotografias suaves e claras de quedas de água e rios.

1 No modo Pintura de luz, selecione Água sedosa.

2 Esta funcionalidade funciona melhor quando se tiram fotografias de um riacho ou cascata
onde exista muita água a correr.

3 Toque em  para começar a capturar. Olhe para a captura no visor.

4 Quando a exposição for adequada, toque em  para acabar de capturar.

Capturar a beleza das estrelas no modo de Rasto de estrelas

O modo de Rasto de estrelas permite-lhe utilizar a sua câmara para capturar o movimento
das estrelas no céu noturno.

1 No modo Pintura de luz, selecione Rasto de estrelas.

2 Para os melhores resultados, escolha uma noite de céu limpo numa localização com
pouca poluição e com uma vista desobstruída do céu.

3 Toque em  para começar a capturar. Olhe para a captura no visor.

4 Quando a exposição for adequada, toque em  para acabar de capturar.

Tirar fotografias em HDR

Utilizar o HDR para tirar fotografias
Durante a captura de fotografias com retroiluminação ou com um contraste de grande
iluminação, o modo HDR (High Dynamic Range) pode ajudar a melhorar os efeitos de luz e
sombra nas suas fotografias, dando detalhes mais nítidos às suas fotografias.
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1 Aceda a Câmara > Mais e selecione o modo HDR.

2 Estabilize o seu dispositivo.

3 Toque em  para tirar uma fotografia.

Fotografias dinâmicas

Tirar fotografias dinâmicas para dar vida às fotografias
Quando quiser capturar um momento digno de uma fotografia, mas não tiver a certeza de
quando tocar no botão do obturador, pode utilizar a funcionalidade de Fotografia dinâmica.

Uma Fotografia dinâmica captura os sons e imagens a ma resolução de 4K antes e depois de
tocar no botão do obturador, permitindo-lhe selecionar a melhor fotografia e guardar-la em
separado. Também pode guardar uma fotografia dinâmica como um ficheiro GIF ou um
vídeo.

Tirar fotografias dinâmicas

1 Abra a Câmara e selecione o modo Fotografia.

2 Toque em  para entrar no modo de fotografia dinâmica.

3 Toque em  para tirar uma fotografia.

Reproduzir fotografias dinâmicas

As fotografias dinâmicas são guardadas no formato JPG na Galeria.

Aceda a Galeria > Álbuns > Câmara, toque numa fotografia dinâmica, em seguida, toque

em  na parte de cima da fotografia para a ver.

A fotografia dinâmica irá parar automaticamente após uma reprodução completa. Pode
ainda tocar no ecrã para parar a reprodução.

Partilhar fotografias dinâmicas

Pode partilhar fotografias dinâmicas com os dispositivos Huawei ou Honor através de vários
métodos, como Wi-Fi Direct, Bluetooth ou Huawei Share.

Aceda a Galeria > Álbuns > Câmara, toque continuamente para selecionar as fotografias

dinâmicas que quer partilhar e, em seguida, toque em  para as partilhar.

Se partilhar fotografias dinâmicas com aplicações de terceiros ou com dispositivos
incompatíveis, elas serão apresentadas como imagens estáticas.
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Guardar uma fotografia dinâmica como um ficheiro GIF ou um vídeo

Para guardar uma fotografia dinâmica como um ficheiro GIF ou um vídeo, toque na

fotografia dinâmica no álbum, toque em  e, em seguida, selecione Guardar como vídeo
ou Guardar como GIF.

Adicionar marcas de água a fotografias

Adicionar marcas de água a fotografias
Adicione uma marca de água, como a hora, a meteorologia, o humor ou comida para dar
sabor às sua fotografias.

1 Aceda a Câmara > Mais e selecione o modo Marcas de água.

Se a opção Marcas de água não existir, toque em  e transfira Marcas de água.

2 Toque em  e selecione uma marca de água. A marca de água selecionada será
apresentada no visor.

3 Arraste a marca de água para alterar a sua posição. Também pode editar o texto de
alguns tipos de marcas de água.

4 Toque em  para tirar uma fotografia.

Modo de documentos

Utilizar o modo de documentos para endireitar fotografias
As imagens capturadas com um ângulo estranho têm sempre problemas de perspetiva. Se
não conseguir tirar uma fotografia de um documento perfeitamente direita, utilize o modo
de documentos.

A câmara irá ajustar automaticamente as imagens enviesadas capturadas com o modo de
documentos e remover as sombras das mesmas.

Capturar fotografias no modo de documentos

1 Aceda a Câmara > Mais e selecione o modo Documentos.

Se a opção Documentos não existir na Mais, toque em  e, em seguida, transfira
Documentos.

2 Enquadre o documento que quer capturar no visor e, em seguida, toque em .

3 A câmara irá identificar automaticamente a área de texto dentro do visor, endireitar a
imagem e remover as sombras existentes.
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Ajustar a área de texto

Se não gostar da correção do enviesamento de uma fotografia, também pode ajustar
manualmente a área de texto.

Isto apenas é aplicável a fotografias capturadas com o modo Documentos.

1 Aceda a Galeria > Álbuns > Câmara e toque na fotografia que pretende ajustar.

2 Toque em  por cima da fotografia.

3 Arraste os quatro cantos para personalizar a área de correção. Em seguida, toque em .
O seu dispositivo irá redefinir a fotografia como uma imagem plana e retangular.

Capturar fotografias com resolução alta

Capturar fotografias com resolução alta
Capture fotografias com a resolução alta se as quiser imprimir mais tarde ou apresentá-las
num ecrã grande.

1 Aceda a Câmara > Mais e selecione o modo Alta resolução.

2 Toque em  e selecione  ou .

• Quando estiver a capturar objetos estáticos ou paisagem em condições de boa

iluminação, selecione  para capturar fotografias com mais qualidade. Poderá
demorar mais tempo a capturar a fotografia. Mantenha o dispositivo estável enquanto
captura a fotografia.

• Para capturar rapidamente uma fotografia com resolução alta, selecione .

3 Enquadre o que pretende capturar dentro do visor e, em seguida, toque onde pretende
focar.
A Alta resolução não permite ampliar ou reduzir, nem ajustar a proporção de exibição.

4 Toque em  para tirar uma fotografia.

• Se o seu dispositivo não possuir esta opção, tal indica que esta funcionalidade não é
suportada.

• Esta funcionalidade poderá variar consoante o dispositivo.

Modo profissional
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Utilizar o modo profissional para tirar fotografias como um profissional
O modo Profissional permite-lhe aperfeiçoar fotografias e vídeos e dá-lhe o controlo total
sobre a sensibilidade ISO, o modo de focagem, entre outros durante a captura de fotografias
ou a gravação de vídeos.

Utilizar o modo profissional para tirar fotografias
 

1 Abra a Câmara e selecione o modo Pro.

2 Poderá então:

• Ajustar o modo de medição: toque em M para selecionar um modo de medição.
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Modo de medição Descrição

 Matriz
Mede a luz em toda a moldura. Aplicável para a
captura de paisagens.

 Centrar
Enfatiza mais a níveis de luz no centro do ecrã.
Aplicável para a captura de retratos.

 Ponto
Concentra a luz numa pequena área do ecrã, como
os olhos do sujeito.

• Ajustar a sensibilidade do ISO: toque em ISO e arraste o controlo de deslize.
Em condições de fraca iluminação, aumente a sensibilidade do ISO. Em ambientes bem
iluminados, baixe a sensibilidade do ISO para evitar ruídos na imagem.

• Ajustar a velocidade do obturador: toque em S e arraste o controlo de deslize.
A velocidade do obturador afeta a quantidade de luz permitida a entrar na lente da
câmara. Quando estiver a capturar cenas estáticas ou retratos, baixe a velocidade do
obturador. Quando estiver a capturar cenas ou objetos em movimento, aumente a
velocidade do obturador.

• Ajustar a compensação de exposição de EV: toque em EV e arraste o controlo de
deslize.
Aumente o valor de EV em condições de fraca iluminação e baixe o valor de EV em
ambientes bem iluminados.

• Ajustar a focagem: toque em AF para selecionar um modo de focagem.

Modo de focagem Descrição

AF-S (único) Aplicável a sujeitos estáticos.

AF-C (contínuo) Aplicável a sujeitos em movimento.

MF (manual) Toque no sujeito no qual pretende focar.

• Ajustar a coloração: toque em WB e selecione um modo.

Durante a captura sob a luz solar forte, selecione . Em ambientes com fraca

iluminação, selecione .

Toque em  para ajustar a temperatura da cor.

• Selecione o formato de armazenamento: pode guardar a fotografia em formato JPG
ou RAW. O formato RAW grava mais detalhes e oferece mais opções de pós-
processamento. O formato JPG, que pode ser de resolução alta ou predefinido, ocupa
menos espaço de armazenamento comparado ao formato RAW.

Toque em  para selecionar um formato de armazenamento.
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Se selecionar o formato RAW, as fotografias que capturar serão guardadas nos
formatos RAW e normal. As fotografias em formato RAW serão guardadas no álbum
de fotografias RAW na Galeria.

• Ativar a iluminação de assistência AF: para uma melhor focagem em ambientes com

iluminação fraca, toque em .

3 Toque no botão do obturador para capturar uma fotografia.

No modo Profissional, se alterar uma definição específica irá, por vezes, fazer com que
outras definições também sejam alteradas. Ajuste-as consoante as suas necessidades.

Utilizar o modo profissional para gravar vídeos

1 No modo Pro, toque em  para mudar para o modo de vídeo. Poderá então:

• Ajustar o modo de medição: toque em M para selecionar um modo de medição.

Modo de medição Descrição

 Matriz
Mede a luz em toda a moldura. Aplicável para a
captura de paisagens.

 Centrar
Enfatiza mais a níveis de luz no centro do ecrã.
Aplicável para a captura de retratos.

 Ponto
Concentra a luz numa pequena área do ecrã, como
os olhos do sujeito.

• Ajustar a sensibilidade do ISO: toque em ISO e arraste o controlo de deslize.
Em condições de fraca iluminação, aumente a sensibilidade do ISO. Em ambientes bem
iluminados, baixe a sensibilidade do ISO para evitar ruídos na imagem.

• Ajustar a velocidade do obturador: toque em S e arraste o controlo de deslize.
A velocidade do obturador afeta a quantidade de luz permitida a entrar na lente da
câmara. Quando estiver a capturar cenas estáticas ou retratos, baixe a velocidade do
obturador. Quando estiver a capturar cenas ou objetos em movimento, aumente a
velocidade do obturador.

• Ajustar a compensação de exposição de EV: toque em EV e arraste o controlo de
deslize.
Aumente o valor de EV em condições de fraca iluminação e baixe o valor de EV em
ambientes bem iluminados.

• Ajustar a focagem: toque em AF para selecionar um modo de focagem.

Modo de focagem Descrição

AF-S (único) Aplicável a sujeitos estáticos.

AF-C (contínuo) Aplicável a sujeitos em movimento.
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Modo de focagem Descrição

MF (manual) Toque no sujeito no qual pretende focar.

• Ajustar a coloração: toque em WB e selecione um modo.

Durante a captura sob a luz solar forte, selecione . Em ambientes com fraca

iluminação, selecione .

Toque em  para ajustar a temperatura da cor.

2 Toque em  para começar a gravar.

No modo Profissional, se alterar uma definição específica irá, por vezes, fazer com que
outras definições também sejam alteradas. Ajuste-as consoante as suas necessidades.

Gravar vídeos

Gravar vídeos

1 Abra a Câmara e selecione o modo Vídeo.

2 Ajuste as seguintes definições:

• Ampliar ou reduzir: aproximar/afastar dois dedos no visor ou arrastar o controlo de
deslize para o zoom.

• Focar: toque no local que pretende focar. Toque continuamente no visor para bloquear
a exposição e a focagem.

• Ligar ou desligar o flash: toque em  e, em seguida, toque em  para manter o

flash ligado ou em  para o desligar.

Quando utilizar a câmara frontal para gravar vídeos, pode definir o flash para 
(Sempre ligado) quando não existir luz suficiente. Em seguida, a câmara irá aumentar
brilho do ecrã para iluminar o rosto do sujeito.

• Ajustar o efeito de beleza: toque em  e arraste o controlo de deslize para ajustar as
definições de beleza.

• Ajustar a resolução do vídeo e a velocidade de fotogramas: aceda a  > Resolução
dos vídeos e selecione a resolução pretendida. Uma resolução mais alta resultará num
vídeo com uma qualidade mais alta com um tamanho do ficheiro maior.
Toque em Velocidade de fotogramas para selecionar uma velocidade de fotogramas.

• Selecione um formato de vídeo que possa ser guardado no espaço de armazenamento:

toque em  e ative Formato de vídeo eficiente.
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Quando esta funcionalidade está ativada, o seu dispositivo irá utilizar um formato de
vídeo que ocupa menos espaço de armazenamento. No entanto, isto poderá resultar
em outros dispositivos não conseguirem reproduzir o vídeo. Tenha cuidado quando
selecionar esta opção.

Nem todos os dispositivos suportam estas funcionalidades.

3 Toque em  para começar a gravar.

Durante a gravação, toque continuamente em  ou  para ampliar ou reduzir
uniformemente.

Toque em  para tirar uma fotografia durante uma gravação.

4 Toque em  para pausar a gravação e em  para terminar a gravação.

Utilizar os efeitos de filme com AI para gravar vídeos

Utilize os efeitos de filme com AI para adicionar um elemento artístico aos seus vídeos sem
precisar de pós-processamento.

1 Abra a Câmara e selecione o modo Vídeo.

2 Mude para a câmara traseira, toque em  e selecione um filtro especial.

3 Aceda a  > Resolução dos vídeos e selecione 21:9 para obter um caráter cinemático
no seu vídeo.

4 Toque em  para começar a gravar.

Durante uma gravação, toque em  para tirar uma fotografia com o efeito especial
selecionado.

5 Toque em  para terminar a gravação.

Gravar vídeos 4K UHD

O seu dispositivo suporta a gravação de vídeo em 4K Ultra HD (UHD).

1 Abra a Câmara e selecione o modo Vídeo.

2 Aceda a  > Resolução dos vídeos e selecione [16:9] 4K.
O modo de beleza, os filtros e os efeitos especiais não suportam 4K e serão
automaticamente desativados quando selecionar a resolução 4K.

3 Regresse ao ecrã Vídeo e toque em  para gravar um vídeo.

Uma resolução mais alta irá resultar num vídeo com melhor qualidade, mas também irá
ocupar mais espaço de armazenamento.
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Ativar o volume do som para ser ajustado com o nível de zoom

Quando está a gravar um vídeo, o seu dispositivo pode focar o som do sujeito que está a
capturar, para que o som aumente à medida que amplia.

Por exemplo, se estiver a gravar uma criança a cantar em palco, a voz da criança tornar-se-á
mais nítida à medida que amplia na criança.

1 Abra a Câmara e selecione o modo Vídeo.

2 Quando utilizar a câmara traseira, aponte a câmara ao sujeito que pretende gravar.

3 Toque em  para começar a gravar. Amplie no assunto afastando dois dedos no visor
ou arrastando o controlo de deslize para o zoom para cima.
À medida que a câmara amplia, o som gravado torna-se mais nítido.

4 Toque em  para terminar a gravação.

Captura de seguimento

Capturas de seguimento
As capturas de seguimento permitem que a câmara siga os sujeitos que estão a ser gravados,
para que permaneçam sempre no centro do visor.

1 Abra a Câmara e selecione o modo Vídeo.

2 Toque em  para garantir que a captura de seguimento está ativada.

3 Enquadre o que pretende capturar no visor. O seu dispositivo irá identificar

automaticamente os sujeitos a seguir e apresentar o ícone  à volta deles. Toque num

dos ícones  para começar a seguir o sujeito.
As capturas de seguimento suportam pessoas, gatos e cães. Podem ser seguidos até
três sujeitos no mesmo visor.

4 Toque em  para começar a gravar. Durante a gravação, a câmara amplia ou diminui
automaticamente com o sujeito que está a ser seguido para que este permaneça no
centro do visor.
Também pode tocar em outros sujeitos que possam ser seguidos no visor para os começar
a seguir.

5 Toque em  para pausar e em  para terminar a gravação.

Gravação em câmara lenta
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Gravar vídeos em câmara lenta
Utilize o modo de câmara lenta para capturar todos os detalhes de momentos fugazes.
Ajuste a velocidade da câmara lenta com base na velocidade a que quer que apareçam as
imagens.

• Supercâmara lenta a 128x: a câmara abranda o tempo em 128x. Este modo é adequado à
gravação de movimentos a uma velocidade bastante acentuada, como insetos a baterem as
asas e quedas de relâmpagos.

• Supercâmara lenta a 32x: quando a câmara detetar um objeto em movimento no visor, irá
gravar um vídeo em câmara super lenta. Este modo é adequado à gravação de movimentos
a uma velocidade acentuada, como o rebentamento de bolhas e salpicos de água.

• Câmara lenta a 4x ou 8x: pode personalizar a duração geral da gravação e a duração da
parte em câmara lenta. Este modo é adequado à gravação de repartições de movimentos
rápidos, como um mergulho para a água ou uma bola de futebol a ser pontapeada.

Capturar vídeos em Câmara lenta a 128x

1 Aceda a Câmara > Mais e selecione o modo Câmara lenta.

2 Toque em , selecione 128X e certifique-se de que a deteção de movimento está

ativada (  deverá ser apresentado na parte de cima do ecrã).

3 Enquadre o sujeito no visor e, em seguida, toque em  para iniciar a gravação. Quando
a câmara detetar um objeto em movimento no visor, irá gravar um vídeo em câmara
super lenta a 128x.

Para gravar manualmente um vídeo, toque em  para desativar a deteção de movimento

e, em seguida, toque em  para iniciar a gravação.

Capturar vídeo em câmara lenta a 32x

1 Aceda a Câmara > Mais e selecione o modo Câmara lenta.

2 Certifique-se de que a velocidade é 32X e a deteção de movimento está ativada (
deverá aparecer na parte superior do ecrã).

3 Enquadre o sujeito no visor e, em seguida, toque em  para iniciar a gravação. quando
a câmara detetar um objeto em movimento no visor. Irá gravar um vídeo épico e em
câmara super lenta.

Para gravar manualmente um vídeo, toque em  para desativar a deteção de movimento

e, em seguida, toque em  para iniciar a gravação.

Gravar vídeos em câmara lenta

1 Aceda a Câmara > Mais e selecione o modo Câmara lenta.
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2 Toque em  e selecione 4x ou 8x.
A opção 8x não se encontra disponível em determinados dispositivos.

3 Toque em  para começar a gravar.

4 Toque em  para terminar a gravação.

Gravar vídeos em câmara lenta com a câmara frontal

Pode usar a câmara frontal para gravar vídeos de selfie em câmara lenta, por exemplo, do
cabelo a voar ao vento.

1 Aceda a Câmara > Mais, selecione o modo Câmara lenta e, em seguida, toque em 
para mudar para a câmara frontal.

2 Toque em  e selecione uma velocidade.

3 Toque em  para começar a gravar.

4 Toque em  para terminar a gravação.

Ajustar a parte em câmara lenta nos vídeos em câmara lenta

A duração da parte em câmara lenta nos vídeos em câmara lenta pode ser ajustada.
Esta funcionalidade apenas está disponível em vídeos em câmara lenta gravados a 4x ou
8x.

1 Aceda a Galeria > Álbuns > Câmara e selecione um vídeo em câmara lenta.

2 Toque em  para reproduzir o vídeo. Durante a reprodução, toque no vídeo para
apresentar o ecrã de edição.

3 Arraste os controlos de deslize para selecionar a parte que pretende reproduzir em câmara
lenta.
Outras partes do vídeo serão reproduzidas à velocidade normal.

4 Toque em  para ajustar o volume da música de fundo e a luminosidade.

5 Quando terminar, aceda a  > Guardar vídeo para guardar as edições.

Para obter os melhores resultados durante a partilha, partilhe os vídeos em câmara lenta
de 4x ou 8x nos quais efetuou as edições.

Fotografia em lapso de tempo
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Utilizar o Lapso de tempo para criar um vídeo curto
Pode utilizar o Lapso de tempo para capturar lentamente imagens ao longo de vários
minutos ou até horas e, em seguida, condensá-las num vídeo curto. Isto permite-lhe capturar
a beleza da mudança – o desabrochar das flores, as nuvens à deriva, entre outros.

1 Aceda a Câmara > Mais e selecione o modo Lapso de tempo.

2 Coloque o dispositivo na posição certa. Para reduzir a tremulação da câmara, utilize um
tripé para estabilizar o dispositivo.

3 Toque em  para iniciar a gravação e, em seguida, toque em  para terminar a
gravação.

O vídeo gravado é automaticamente guardado na Galeria.

Tirar fotografias com Lapso de tempo com definições personalizadas

Por defeito, o Lapso de tempo utiliza definições predefinidas. Para personalizar as definições,
toque em Automático. Poderá então fazer o seguinte:

• Tocar em  para ajustar a velocidade de gravação. Por exemplo, grave rastos de luz
traseira a 15x ou o desabrochar das flores a 1800x.
Um vídeo gravado a uma velocidade maior irá ser reproduzido mais rapidamente.

• Tocar em  para definir a duração da reprodução.

• Tocar em  para ajustar o modo de medição, a velocidade do obturador o ISO, entre
outros.

• Toque em  para iniciar a gravação. Se não for definida uma duração da gravação, toque

em  para terminar a gravação.

Criador de histórias

Contar a sua história no modo de Criador de histórias
No modo Criador de histórias pode escolher um modelo e seguir as instruções no ecrã para
criar uma história empolgante com a câmara, sem a focagem e o zoom manuais.

1 Aceda a Câmara > Mais e selecione o modo Criador de histórias.

2 Toque num modelo para pré-visualizar o efeito. Toque em  para iniciar.

3 O seu dispositivo irá indicar-lhe para efetuar várias capturas. Antes de capturar, o visor irá

mostrar o efeito de cada captura. Toque em  para fechar a pré-visualização.
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Toque em  para começar a gravar. O seu dispositivo irá efetuar a focagem e o zoom
no visor. Quando o tempo predefinido tiver passado, o seu dispositivo irá parar de gravar.

Pode tocar em  e gravar a próxima captura até todas as capturas estarem gravadas.

4 Para gravar uma cena diferente, saia da câmara. O dispositivo irá guardar
automaticamente as capturas. Quando voltar a entrar no modo Criador de histórias,
poderá continuar com as capturas guardadas (apenas se as gravações anteriores tiverem
sido guardadas).

5 Quando terminar, o seu dispositivo irá unir automaticamente as gravações e criar um
videoclipe com música. Se não estiver satisfeito com alguma das capturas, toque na

moldura de pré-visualização da captura, toque em  e siga as instruções no ecrã para
voltar a capturar.

Se não ficar satisfeito com todas as capturas, toque em  para remover todas e voltar a
capturar.

6 Quando tiver terminado, toque em  para exportar o vídeo para o álbum Vídeos.

Cores Leica

Utilizar Cores Leica

1 Abra Câmara e certifique-se de que está a utilizar a câmara traseira.

2 Toque em , depois selecione Leica normal, Leica vívido ou Leica suave.

3 Toque no botão do obturador para capturar uma fotografia ou começar a gravar um
vídeo.

Nem todos os modos de câmara suportam Cores Leica.

Filtros

Aplicar filtros a fotografias ou vídeos

1 Abra Câmara e selecione o modo Fotografia ou Vídeo.

2 Toque em  ou  para selecionar um filtro e pré-visualizar o efeito.

Alguns dispositivos não têm o ícone .

3 Toque no botão do obturador para capturar uma fotografia ou começar a gravar um
vídeo.

Ajustar as definições da câmara
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Ajustar as definições da câmara
Pode ajustar as definições da câmara para capturar fotografias e vídeos mais rapidamente.

As seguintes funcionalidades poderão não estar disponíveis em alguns modos da câmara.

Ajustar a proporção de exibição

Aceda a Câmara >  > Proporção e selecione uma proporção de exibição.
Esta funcionalidade não está disponível em alguns modos.

Ativar etiqueta de localização

Ative Etiqueta de localização para colocar a sua localização nas fotografias.

Deslize para cima numa fotografia ou vídeo na Galeria para ver o local de captura.

Adicionar marcas de água do dispositivo

Ative Adicionar marca de água. As fotografias e vídeos capturados com a câmara traseira
terão uma marca de água do dispositivo adicionada.

A adição de uma marca de água do dispositivo aos vídeos não é suportada em certos
dispositivos.

Utilizar a grelha de assistência para compor as suas fotografias

Utilize a grelha de assistência para ajudar a alinhar a fotografia perfeita.

1 Ative Grelha. As linhas da grelha irão então aparecer no visor.

2 Coloque o sujeito que quer fotografar num dos pontos de interceção e, em seguida, toque
no botão do obturador.

Ativar o reflexo no espelho

Quando estiver a utilizar a câmara da frente, toque em  para ativar ou desativar Imagem
espelhada.

Silenciar o som do obturador

Ative Silêncio para silenciar o som do obturador da câmara.
Esta funcionalidade apenas está disponível em alguns países e regiões.

Capturar sorrisos

Ative Capturar sorrisos. A câmara tirará uma fotografia automaticamente sempre que
detetar um sorriso no visor.

Utilizar o nível horizontal para melhores composições

Ative Nível horizontal para apresentar uma linha de orientação horizontal no visor.
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Quando a linha tracejada se sobrepõe à linha contínua, isto indica que a câmara se encontra
paralela ao nível horizontal.

Gerir a Galeria

Ver fotografias e vídeos
Na Galeria, pode ver, editar e partilhar as suas fotografias e vídeos, bem como navegar
através dos clipes criados automaticamente a partir dos mesmos.
 

Ver por hora de captura

Abra Galeria. No separador Fotografias, junte dois dedos no ecrã para mudar para a vista
mensal e afaste dois dedos para mudar para a vista diária.
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Também pode arrastar a bola na extremidade para ver o tempo.

Ver por álbum

Pode ver fotografias e vídeos por álbum no separador Álbuns.

Algumas fotografias e vídeos são guardados em álbuns predefinidos. Por exemplo, os vídeos
gravados com a câmara serão guardados no álbum Câmara. Capturas de ecrã e gravações de
ecrã serão guardadas no álbum Capturas de ecrã.

Ver por categoria

A Galeria ordena as fotografias em categorias de forma inteligente, de forma a permitir
filtrar álbuns grandes por categoria.

Toque num álbum de categoria no separador Descobrir (como alimentos, retrato ou
paisagem) para ver fotografias nesse álbum.

Ver detalhes sobre fotografias e vídeos

1 No modo Galeria, toque numa fotografia ou vídeo para os ver no modo de Ecrã inteiro.
Toque novamente no ecrã para ocultar o menu.

2 No modo de ecrã inteiro, toque em  para ver detalhes sobre a fotografia ou o vídeo,
como o diretório de armazenamento, a resolução e o tamanho.

Ver fotografias ou vídeos em outros dispositivos a partir do seu dispositivo

Com a navegação em vários dispositivos, pode navegar e procurar fotografias e vídeos
guardados em outros telemóveis e tablets.

• Esta funcionalidade apenas está disponível em alguns países e regiões.

• Antes de utilizar esta funcionalidade, certifique-se de que o nível da bateria do
dispositivo está acima de 10%.

1 Ligue o seu dispositivo e o dispositivo de destino ao mesmo router doméstico ou ponto de
acesso pessoal, inicie sessão na mesma Conta HUAWEI e ative o Bluetooth em ambos os
dispositivos. Em seguida, os dois dispositivos irão automaticamente estabelecer ligação
entre si.

2 Aceda a Definições > Mais ligações > Colaboração multidispositivo e certifique-se de
que Colaboração multidispositivo e Galeria multidispositivo (se apresentado) estão
ativados.
Se o seu dispositivo não apresentar o comutador de Colaboração multidispositivo, indica
que esta funcionalidade não é suportada.

3 Depois da ligação ser configurada, o separador Outros dispositivos será apresentado em
Galeria > Álbuns.

4 Toque no separador Outros dispositivos para ver os dispositivos ligados. Pode:

• Procurar fotografias ou vídeos nos dispositivos ligados: toque num dispositivo ligado
para ver os álbuns guardados nesse dispositivo.

Câmara e galeria

80



• Procurar fotografias: no separador Álbuns, introduza uma palavra-chave (como
"alimentos" ou "paisagem"). Os resultados da pesquisa serão apresentados por
dispositivo.

• Guardar itens de outros dispositivos no seu dispositivo: toque no dispositivo de destino,
toque continuamente para selecionar fotografias ou vídeos e, em seguida, toque em

.
Os itens guardados são apresentados em Galeria > Álbuns > De outros dispositivos.

Para desativar esta funcionalidade, desative Colaboração multidispositivo.

Procurar rapidamente por fotografias na Galeria
Localize rapidamente uma fotografia através de palavras-chave na Galeria.

1 Abra a Galeria e, em seguida toque na caixa de pesquisa na parte superior.

2 Introduza uma palavra-chave (como “alimentos”, “paisagem” ou “flor”).

3 As fotografias relacionadas com essa palavra-chave, bem como sugestões de palavras-
chave, serão apresentadas. Toque numa sugestão de palavra-chave ou introduza mais
palavras-chave para resultados mais precisos.

Editar fotografias e vídeos
A Galeria oferece uma vasta gama de funcionalidades de edição para fotografias e vídeos.

Edição básica

1 Abra a Galeria, toque na miniatura da fotografia que pretende editar e, em seguida,

toque em  para aceder às funcionalidades de edição.

• Recortar e rodar: toque em Recortar, selecione uma moldura e, em seguida, arraste a
grelha inteira ou apenas os cantos para selecionar o que pretende manter.
Para rodar a fotografia, toque em Recortar e arraste a roda do ângulo para a
orientação pretendida.

Para rodar a fotografia em 90 graus, toque em . Para espelhar a fotografia, toque

em .

• Adicionar um efeito de filtro: toque em Filtrar para selecionar um filtro.

• Ajustar efeitos fotográficos: toque em Ajustar para ajustar a luminosidade, o contraste,
a saturação e outros parâmetros da fotografia.

• Outros: toque em Mais para editar a fotografia de outras formas, tais como adicionar
salpicos de cor, desfocar, desenhar ou adicionar um elemento de texto.

2 Toque em  para guardar as suas edições e toque em  para guardar a fotografia.
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Adicionar marcas de água a fotografias

1 Na Galeria, toque numa fotografia e, em seguida, aceda a  > Mais > Marcas de água.

2 Selecione o tipo de marca de água que pretende adicionar, como Hora, Tempo ou
Humor.

3 Selecione uma marca de água e arraste-a para alterar a sua posição. Também pode editar
o texto de alguns tipos de marcas de água.

4 Toque em  para guardar as suas edições e toque em  para guardar a fotografia.

Pixelizar uma fotografia

1 Na Galeria, toque numa fotografia e, em seguida, aceda a  > Mais > Mosaico.

2 Selecione um estilo e tamanho de mosaico para cobrir partes da fotografia.

3 Para remover o mosaico, toque em Borracha e apague-o da fotografia.

4 Toque em  para guardar as suas edições e toque em  para guardar a fotografia.

Mudar o nome das fotografias

1 Na Galeria, toque na miniatura da fotografia que pretende mudar o nome.

2 Aceda a  > Renomear e introduza um novo nome.

3 Toque em OK.

Colagem

Pode utilizar a funcionalidade de colagem na Galeria para combinar rapidamente várias
fotografias numa só para a partilha facilitada.

1 Pode aceder à funcionalidade de colagem através de uma das seguintes formas:

• No separador Descobrir, toque em Fazer uma colagem, selecione as fotografias
pretendidas e, em seguida, toque em Criar.

• No separador Fotografias ou Álbuns, toque continuamente para selecionar as

fotografias pretendidas e, em seguida, aceda a  > Colagem.

2 Selecione um modelo. Poderá então:

• Reposicionar uma fotografia: toque continuamente na fotografia e arraste-a para uma
posição diferente.

• Ajustar a porção apresentada da fotografia: deslize na fotografia ou aproxime/afaste
dois dedos na mesma para que apenas a parte pretendida seja apresentada na grelha.

• Rodar uma fotografia: toque na fotografia e, em seguida, toque em  para a rodar

ou em  para a inverter.
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• Adicionar ou remover margens: por defeito, as margens são apresentadas entre as
fotografias e ao redor das margens da grelha. Para as remover, toque em Moldura.

3 Toque em  para guardar a colagem.
Para ver a colagem guardada, aceda a Álbuns > Colagens.

Partilhar fotografias e vídeos
Existem várias formas para partilhar fotografias e vídeos da Galeria:

• Partilhar uma fotografia ou um vídeo: Toque na fotografia ou no vídeo e, em seguida,

toque em .

• Partilhar várias fotografias ou vídeos: Num álbum, toque continuamente para selecionar

várias fotografias e vídeos e, em seguida, toque em .

Organizar álbuns
Organize fotografias ou vídeos em álbuns para pesquisar rapidamente.

Adicionar álbuns

1 Aceda a Galeria > Álbuns.

2 Toque em , dê um nome ao álbum e toque em OK.

3 Selecione as fotografias ou vídeos que deseja adicionar e depois mova-os ou copie-os para
o álbum.

Ordenar álbuns

1 Aceda a Galeria > Álbuns >  e toque em Organizar álbuns.

2 Arraste  junto a um álbum para a posição pretendida. Toque em Repor para repor os
álbuns na ordem predefinida.

Mover fotografias e vídeos

1 Abra um álbum e, em seguida, toque continuamente para selecionar as fotografias e
vídeos que quer mover.

2 Toque em  > Mover para selecionar o álbum pretendido.

3 Assim que os itens sejam movidos, deixarão de estar nos álbuns originais.

Os álbuns Todas as imagens e Vídeos mostram todas as fotografias e vídeos
armazenados no seu dispositivo.
Mover os itens entre álbuns não irá afetar a visualização nestes álbuns.
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Eliminar fotografias e vídeos

Toque continuamente para selecionar os itens que quer eliminar e, em seguida, aceda a 
> Eliminar.

Alguns álbuns predefinidos, tais como Todas as imagens, Os meus favoritos, Vídeos e
Câmara não podem ser eliminados.

As fotografias e vídeos eliminados serão temporariamente movidos para o álbum Eliminados
recentemente antes de serem permanentemente eliminados após 30 dias.

Para eliminar permanentemente uma fotografia ou vídeo manualmente, toque
continuamente na miniatura correspondente no álbum Eliminados recentemente e, em

seguida, aceda a  > Eliminar.

Recuperar fotografias e vídeos eliminados

No álbum Eliminados recentemente, toque continuamente para selecionar os itens que

quer recuperar e, em seguida, toque em  para os restaurar para os álbuns originais.

Se o álbum original tiver sido eliminado, será criado um novo.

Adicionar fotografias e vídeos aos favoritos

Abra uma fotografia ou vídeo e, em seguida, toque em .

O item irá aparecer no álbum original e no álbum Os meus favoritos.

Bloquear álbuns

Bloquear álbuns de aplicações de terceiros para impedir a sua exibição na Galeria.

1 Na lista Outros, toque no álbum que deseja bloquear.

2 Se  for apresentado no topo, aceda a  > Bloquear.
Álbuns bloqueados não podem ser vistos em qualquer outra aplicação exceto Ficheiros.

3 Para desbloquear um álbum, aceda a  > Álbuns bloqueados, depois toque em
Desbloquear ao lado do álbum.

Apenas alguns álbuns em Outros podem ser bloqueados.

Ocultar álbuns

Pode ocultar fotografias e vídeos na Galeria para os manter privados.

No separador Álbuns, toque num álbum, toque continuamente para selecionar as fotografias

e vídeos que quer ocultar e, em seguida, aceda a  > Ocultar > OK.

As fotografias e os vídeos selecionados serão ocultados. Poderá então fazer o seguinte:
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• No separador Álbuns, aceda a  > Itens ocultos para ver as fotografias e os vídeos
ocultados.

• Em Itens ocultos, toque continuamente para selecionar fotografias e vídeos e, em seguida,
toque em Mostrar.
As fotografias e os vídeos serão restaurados para os seus álbuns originais.

Golden Snap

Dê um novo toque às suas fotografias com o Golden Snap
Pode melhorar as suas fotografias com o Golden Snap por AI, que ajuda a remover
rapidamente reflexos e indefinições das fotografias, endireitar as fotografias ou livrar-se de
sombras nas fotografias ou em documentos.

Se capturou uma fotografia dinâmica, também pode utilizar o Golden Snap para remover
transeuntes.

Iluminar, remover neblina e endireitar a sua fotografia

1 Abra a Galeria, toque numa fotografia e, em seguida, toque em .

2 Toque em Inteligente para aceder ao ecrã de edição inteligente. Poderá então:

• Efetuar a otimização com um toque: toque em Automático para o dispositivo otimizar
a fotografia de forma inteligente.

• Remover reflexos: toque em Remover reflexo. O seu dispositivo irá detetar
automaticamente e remover reflexos na fotografia.

• Iluminar a fotografia: toque em Iluminar.

• Remover indefinições: toque em Limpar. O seu dispositivo irá detetar
automaticamente e remover as indefinições na fotografia.

• Endireitar a fotografia: toque em Endireitar. O seu dispositivo irá verificar
automaticamente se a fotografia está inclinada (por exemplo, se a linha do horizonte
ao fundo está inclinada) e corrigir a inclinação.

Se quiser aplicar mais de uma das funcionalidades mencionadas à fotografia, guarde a
fotografia sempre que aplicar uma funcionalidade.

3 Toque em  para seguir as instruções no ecrã para guardar a fotografia no mesmo
álbum que a original.

Remover transeuntes de fotografias dinâmicas
As funcionalidades abaixo não se encontram disponíveis em todos os dispositivos.

1 Abra a Galeria, toque na fotografia dinâmica que pretende editar e, em seguida, toque

em .
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2 Toque em Inteligente para aceder ao ecrã de edição inteligente. Poderá então:

• Definir a capa: o seu dispositivo recomenda os melhores três fotogramas, que são
indicados por ícones de coroa. Selecione o fotograma pretendido e toque em Definir
como capa para o definir como a capa, o que será indicado por um ponto no
fotograma.

• Remover transeuntes: depois de definir a capa, toque em . O seu dispositivo irá
identificar automaticamente e remover os transeuntes da fotografia.
Esta funcionalidade apenas suporta a remoção de transeuntes que tenham entrado
totalmente no enquadramento durante a captura.

• Outras funcionalidades de edição inteligentes: depois de definir a capa, pode tocar em
Automático, Remover reflexo ou Limpar para efetuar a otimização automática,
remover reflexos e remover indefinições.

Se quiser aplicar mais de uma das funcionalidades mencionadas à fotografia,
guarde a fotografia sempre que aplicar uma funcionalidade.

3 Quando tiver terminado, toque em  para guardar a fotografia no mesmo álbum que a
original.

4 Para guardar a fotografia dinâmica como uma imagem fixa, toque em , selecione

outro modo que não Inteligente e, em seguida, toque em . Depois, o fotograma da
capa será guardado como uma imagem fixa.

Categorização inteligente de fotografias

Categorização inteligente de fotografias
A Galeria ordena automaticamente as suas fotografias em categorias tais como retratos,
locais e paisagens, para que consiga encontrar rapidamente o que procura.

Aceda a Galeria > Descobrir para ver as suas fotografias organizadas em categorias.

Para remover uma fotografia de um álbum, toque continuamente para selecionar a

fotografia e, em seguida, toque em  (ou  para retratos).
Nem todas as fotografias podem ser removidas dos álbuns de categorias.

Ver e definir álbuns de Pessoas

Quando tiver tirado fotografias suficientes, a Galeria irá criar automaticamente álbuns de
Pessoas para pessoas ou grupos ao identificar os rostos nas suas fotografias. Isto irá
acontecer quando o dispositivo estiver a carregar e o ecrã desligado.

Pode dar nomes a estes álbuns de Pessoas e definir o relacionamento de cada uma consigo.

Os álbuns de fotografias de grupo requerem um número de fotografias específico que
contêm 2 a 10 rostos que já tenham sido nomeados nos álbuns de Pessoas.
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1 Aceda a Galeria > Descobrir e veja o álbum de Pessoas criado.

2 Toque num álbum, aceda a  > Editar e, em seguida, defina o nome e o
relacionamento (tal como, Bebé ou Mãe).

Quando terminar, pode localizar um álbuns de Pessoas ao introduzir o nome ou o
relacionamento na barra de pesquisa.

Editor de Huawei Vlog

Partilhar Huawei Vlogs

1 Aceda a Galeria > Álbuns > Video Editor, onde irá encontrar todos os seus vídeos
exportados.

2 Toque continuamente para selecionar os vídeos que pretende partilhar e, em seguida,

toque em .

Criar vídeos com modelos
A funcionalidade Criar história permite-lhe colocar facilmente vários vídeos num modelo
predefinido com transições, música de fundo e outros efeitos especiais.

1 Aceda a Galeria > Descobrir e toque em Criar história.

2 Toque num modelo para o pré-visualizar e toque em Criar vídeo para começar a criar.

3 Siga as instruções no ecrã para selecionar vários vídeos e, em seguida, toque em Criar.

4 O seu dispositivo apresentará a pré-visualização. Pode tocar em Filtros para mudar o filtro
ou tocar em Créditos para adicionar os créditos.
Se não ficar satisfeito com nenhum dos clipes, toque no clipe em Editar e, em seguida,

toque em  para selecionar outro clipe ou toque em Substituir para selecionar outro
vídeo.

5 Toque em  para guardar o vídeo.

Huawei Vlogs

Ver, editar e partilhar vídeos do álbum Pessoas
A Galeria cria automaticamente álbuns de pessoas ao identificar rostos nas fotografias.

Veja, edite e partilhe os vídeos criados nestes álbuns de pessoas.

Ver Huawei Vlogs

1 Aceda a Galeria > Descobrir e toque num álbum de pessoas.

2 Toque em  na capa do álbum.

Câmara e galeria

87



Partilhar vídeos do álbum Pessoas

Aceda a Galeria > Álbuns > Video Editor, onde irá encontrar todos os seus vídeos
exportados.

Toque continuamente para selecionar os vídeos que quer partilhar e, em seguida, toque em

.

Destaques

Destaques
A Galeria cria automaticamente álbuns de Destaques a partir das suas melhores fotografias e
vídeos, baseando-se nas informações de data, de localização e de tema, criando até um clipe
de vídeo curto para que possa reviver num instante os bons momentos.

• Para começar a utilizar os Destaques, aceda a Câmara >  e ative Etiqueta de
localização.

• Os álbuns de destaques são criados automaticamente quando o dispositivo está a carregar,
o ecrã está desligado e a bateria tem, pelo menos, 50% de bateria. Este processo poderá
demorar algum tempo.
Os álbuns de destaques não serão criados se existirem menos de 10 fotografias ou vídeos
na Galeria.

Ver vídeos dos Destaques

1 Aceda a Galeria > Destaques e toque num álbum.

2 Toque em  para reproduzir o vídeo.

Partilhar vídeos de Destaques

Pode partilhar vídeos de Destaques como fotografias ou vídeos.

Partilhar vídeos de Destaques como vídeos

1 Aceda a Galeria > Álbuns > Video Editor, onde irá encontrar todos os seus vídeos
exportados.

2 Toque continuamente para selecionar os vídeos que pretende partilhar e, em seguida,

toque em .

Partilhar vídeos de Destaques como fotografias

Toque no álbum Destaques que pretende partilhar e, em seguida, aceda a  > Partilhar.
Siga as instruções no ecrã para partilhar a fotografia criada.

Também pode partilhar a fotografia em Galeria > Álbuns > Colagens, onde as fotografias
criadas para vídeos de Destaques são guardadas por defeito.
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Adicionar ou remover fotografias e vídeos do álbum de Destaques

1 No separador Destaques, toque num álbum.

2 Poderá então:

• Adicionar fotografias ou vídeos: toque em , selecione os itens que pretende

adicionar e, em seguida, toque em .

• Remover fotografias ou vídeos: toque continuamente para selecionar fotografias ou

vídeos que pretenda remover, toque em  e, em seguida, toque em Eliminar.

Renomear álbuns de Destaques

1 No separador Destaques, toque num álbum.

2 Aceda a  > Renomear e introduza um novo nome.

Eliminar álbuns de Destaques

1 No separador Destaques, toque num álbum.

2 Aceda a  > Eliminar e toque em Eliminar.
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Aplicações

Aplicações

Operações básicas das aplicações

Localizar uma aplicação instalada

Deslize para baixo a partir do meio do ecrã inicial para mostrar a barra de pesquisa e

introduza o nome da aplicação. Quando a aplicação for localizada, toque em  junto ao
nome da mesma.

Desinstalar uma aplicação

Pode desinstalar uma aplicação utilizando um dos seguintes métodos:

• Toque continuamente no ícone de uma aplicação que pretende desinstalar até que o
dispositivo vibre, toque em Desinstalar e siga as instruções no ecrã para desinstalar a
aplicação.

• Aceda a Definições > Aplicações > Aplicações, toque na aplicação que pretende
desinstalar e, em seguida, toque em Desinstalar.

Algumas aplicações pré-instaladas do sistema não podem ser desinstaladas, pois fazê-lo
poderá causar erros no sistema.

Gerir aplicações em segundo plano

1 Aceda ao ecrã das tarefas recentes utilizado um dos seguintes métodos, consoante o
método de navegação que estiver a utilizar:

• Gestos: deslize para cima a partir do fundo do ecrã e mantenha o dedo.

• Navegação de três botões: toque em .

2 No ecrã das tarefas recentes, é possível:

• Deslizar através do ecrã para ver pré-visualizações de aplicações.

• Tocar na pré-visualização de uma aplicação para aceder a uma aplicação.

• Deslizar para cima na pré-visualização de uma aplicação para a fechar.

• Deslizar para baixo na pré-visualização de uma aplicação para a bloquear.  será

apresentado no topo da pré-visualização de uma aplicação. Se tocar em  não irá
fechar esta aplicação.

• Deslize novamente para baixo para a desbloquear.  irá desaparecer.

• Toque em  para fechar todas as aplicações (exceto as que bloqueou).
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Limpar a cache de uma aplicação

Limpe a cache de uma aplicação para libertar espaço de armazenamento.

Aceda a Definições > Aplicações > Aplicações, selecione a aplicação da qual pretende
limpar a cache e aceda a Armazenamento > Limpar cache.

Contactos

Criar e editar informações de contacto
Pode criar contactos de várias formas, bem como ver e gerir a sua lista de contactos.

Criar contactos

1 Abra o Telefone, toque no separador Contactos e toque em .
Se estiver a criar um contacto pela primeira vez, toque em Criar novo contacto para
começar a adicionar um contacto.

2 Defina uma imagem do perfil para o contacto, introduza informações como o nome, a

organização e o número de telefone do contacto. Em seguida, toque em .

Importar contactos

1 No ecrã Contactos, aceda a  > Definições > Importar/Exportar.

2 Selecione Via Bluetooth, Via Wi-Fi Direct ou Do armazenamento e siga as instruções no
ecrã para importar contactos.

Digitalizar cartões de visita para adicionar contactos

1 No ecrã Contactos, aceda a  > Analisar ou a Cartões de visita > Analisar.

2 Coloque um cartão-de-visita numa superfície plana, ajuste a câmara para que o conteúdo

do cartão-de-visita esteja nítido no visor, em seguida, toque em  para capturar um ou
vários cartões-de-visita de uma vez.

3 Após tirar as fotografias, o seu dispositivo irá identificar automaticamente as informações

de contacto. Toque em  para guardar o contacto.

Pode ver os cartões-de-visita digitalizados em Cartões de visita.

Ler um código QR para adicionar um contacto

Se um código QR contiver informações de contacto, pode efetuar a leitura de um código QR
para adicionar rapidamente um contacto.

1 No ecrã Contactos, aceda a  > Analisar ou a Cartões de visita > Analisar.
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2 Tire uma fotografia de um código QR ou selecione uma fotografia de um código QR na
Galeria e as informações de contacto presentes no código QR serão identificadas e
adicionadas.

Combinar contactos duplicados

1 No ecrã Contactos, aceda a  > Definições > Organizar contactos > Combinar
contactos em duplicado.

2 Selecione os contactos duplicados que pretende unir e toque em Combinar.

Procurar contactos

1 Abra o Contactos, aceda a  > Definições > Apresentar por preferência e toque em
Todos os contactos para apresentar todos os seus contactos. Certifique-se de que o ícone
correspondente na parte de baixo está ativado.

2 Procure contactos utilizando um dos seguintes métodos:

• Deslize para baixo a partir do centro do ecrã inicial e introduza uma palavra-chave na
caixa de pesquisa do contacto que pretende localizar (como o nome, iniciais ou
endereço de e-mail).
Também pode introduzir várias palavras-chave como "João Lisboa", para localizar
rapidamente contactos correspondentes.

• Na parte de cima do ecrã Contactos, introduza as palavras-chave para o contacto que
pretende localizar na caixa de pesquisa.

Partilhar contactos

1 No ecrã Contactos:

• Toque continuamente no contacto que pretende partilhar e, em seguida, toque em
Partilhar contactos.

• Toque no contacto que quer partilhar e, em seguida, aceda a  > Partilhar
contactos.

2 Selecione um método de partilha e, em seguida, siga as instruções no ecrã para partilhar
os ficheiros de música.

Exportar contactos

1 No ecrã Contactos, aceda a  > Definições > Importar/Exportar.

2 Toque em Para o armazenamento e siga as instruções no ecrã para exportar contactos.

Os ficheiros .vcf são guardados em Ficheiros > Categorias > Memória por defeito.

Eliminar contactos

Elimine contactos utilizando um dos seguintes métodos:
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• Toque continuamente no contacto que pretende eliminar e, em seguida, toque em
Eliminar.

• Toque no contacto que quer eliminar e, em seguida, aceda a  > Eliminar contacto.

• No ecrã Contactos, aceda a  > Definições > Organizar contactos > Eliminar
múltiplos contactos, selecione os contactos que quer eliminar e, em seguida, toque em

.

Para restaurar contactos eliminados, aceda a  > Definições > Organizar contactos >
Eliminados recentemente, toque continuamente no contacto que quer restaurar, selecione

outros contactos que também queira restaurar e, em seguida, toque em .

Gerir grupos de contactos
Pode enviar e-mails ou mensagens convenientemente para vários contactos ao criar e gerir
grupos de contactos. O seu dispositivo irá agrupar automaticamente os contactos por
empresa, cidade e último contacto, mas também pode criar novos grupos com base nas suas
preferências.

Criar um grupo de contactos

1 Abra o Telefone, toque no separador Contactos e toque em Grupos.

2 Toque em , introduza o nome do grupo, como "Família" ou "Amigos" e, em seguida,
toque em OK.

3 Siga as instruções no ecrã para adicionar contactos ao grupo, em seguida, toque em .

Editar um grupo de contactos

1 No ecrã Grupos, selecione o grupo que quer editar e toque em  para adicionar um
novo contacto.

2 Toque em  para Remover membros, Som de toque do grupo, Eliminar grupo ou
Mudar nome.

Enviar mensagens ou e-mails em grupo

No ecrã Grupos abra um grupo. Poderá então:

• Tocar em  para enviar uma mensagem de grupo.

• Tocar em  para enviar um e-mail de grupo.
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Eliminar grupos de contactos

No ecrã Grupos, execute uma das seguintes opções para eliminar um grupo de contactos do
seu dispositivo:

• Toque continuamente no grupo e selecione Eliminar.

• Toque em , selecione os grupos que quer eliminar e, em seguida, toque em .

Criar informação pessoal
Pode criar um cartão de visita com a sua informação pessoal para partilhar com terceiros.
Também pode adicionar informação pessoal de emergência para poder pedir rapidamente
ajuda numa emergência.

Criar um cartão de visita pessoal

1 Abra o Telefone, toque no separador Contactos e toque em O meu cartão.

2 Defina a sua imagem do perfil e introduza informação pessoal como o seu nome,
endereço profissional e número de telefone.

3 Toque em  para criar automaticamente um cartão de visita com código QR.
Pode partilhar o seu cartão de visita através do código QR.

Adicionar informações de emergência

1 A partir do ecrã Contactos, aceda a O meu cartão > Informação de emergência.

2 Toque em ADICIONAR e defina as suas informações pessoais, médicas e os contactos de
emergência.

Assim que tiver adicionado contactos de emergência e caso se encontre numa emergência,
aceda ao ecrã de bloqueio introduzindo a sua palavra-passe, aceda a Chamada de
emergência > Informação de emergência > Contactos de emergência e selecione um
contacto de emergência para efetuar uma chamada.

Eliminar vestígios de contactos

1 Abra o Telefone, toque no separador Contactos e, em seguida, toque num contacto para
eliminar os seus vestígios de contacto.

2 Aceda a  > Eliminar histórico > Eliminar para eliminar todos os registos de chamadas
e mensagens do contacto.

Telemóvel

Efetuar uma chamada

Marcar um número ou selecionar um contacto para efetuar uma chamada

Utilize um dos seguintes métodos para verificar efetuar uma chamada:
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• Abra o Telefone, introduza parte de um número de telefone, a primeira letra do nome de
um contacto ou as iniciais do contacto para localizar um contacto e, em seguida, toque em
para ligar para esse número.

• Abra o Telefone, toque no separador Contactos e, em seguida, procure um contacto ou
selecione um contacto na lista de contactos para efetuar uma chamada.

Toque em  para terminar a chamada.

Utilizar a marcação rápida

Assim que tiver definido a marcação rápida para um contacto, pode ligar rapidamente para
esse contacto através da tecla atribuída.

Aceda a Telefone >  > Definições > Marcação rápida, selecione uma tecla numérica e,
em seguida, defina um contacto para este número para marcação rápida.

Premir o botão Ligar para terminar uma chamada

Durante uma chamada, prima o botão de Ligar para terminar a chamada.

Aceda a Telefone >  > Definições > Mais e ative Botão ligar/desligar termina a
chamada.

Definir um papel de parede para chamadas

Para definir um papel de parede como a imagem de fundo da chamada, execute o seguinte:

1 Aceda a Definições > Ecrã inicial e papel de parede > Papel de parede.

2 Selecione uma imagem e defina-a como papel de parede.

Também pode definir uma imagem do perfil de um contacto para ser apresentada como
fundo da chamada.

1 Abra o Telefone, toque no separador Contactos e, em seguida, selecione um contacto.

2 Toque em  e, em seguida, em  para definir uma imagem do perfil para o contacto
selecionado.

Efetuar uma chamada internacional

1 Contacte a sua operadora móvel para ativar e perguntar sobre o serviço de chamada
internacional.

2 Abra o Telefone, toque no separador Contactos e, em seguida, selecione um contacto
para efetuar uma chamada.

3 Para os números que não se encontram na lista de contactos, abra o marcador e
mantenha a tecla numérica 0 premida até aparecer o ícone +. Introduza o indicativo do

país e o número de telefone e, em seguida, toque em  para efetuar uma chamada
internacional.
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Gerir registos de chamadas
Pode combinar os registos de chamadas do mesmo contacto ou número para um interface
mais arrumada e concisa, ou eliminar registos de chamadas como precisar.

Combinar registos de chamadas

1 Aceda a Telefone >  > Definições > Combinar registo de chamadas.

2 Selecione Por contacto e o seu dispositivo irá combinar automaticamente os registos de
chamadas do mesmo número ou contacto.

Ver chamadas não atendidas

1 Para apresentar todas as chamadas não atendidas, abra a Telefone deslize para baixo na
lista do registo de chamadas e toque no separador Perdidas.
Todas as chamadas não atendidas são apresentadas a vermelho na lista do registo de
chamadas para que as identifique rapidamente. Também as pode encontrar no ecrã
Todas.

2 Toque em  junto a uma entrada do registo de chamadas para ligar de volta ou enviar
uma mensagem.

Eliminar registos de chamadas

Elimine registos de chamadas utilizando um dos seguintes métodos:

• No ecrã Telefone, toque continuamente num registo e, em seguida, toque em Eliminar
entrada.

• No ecrã Telefone, aceda a  > Eliminar entradas, selecione as entradas que pretende
eliminar e toque em Eliminar.

• No ecrã Telefone, deslize para a esquerda na entrada que pretende eliminar e, em seguida,

toque em .

Definir um som de toque para chamadas recebidas
Pode definir a sua música favorita ou um vídeo como o som de toque para chamadas
recebidas.

Se transportar o seu dispositivo no bolso, o volume do som de toque irá aumentar
gradualmente. Isto ajuda a evitar que perca chamadas importantes.

Se o seu telemóvel tiver dois cartões SIM instalados, configure as definições separadas
para o SIM 1 e para o SIM 2, respetivamente.

Definir um som de toque de música

1 Aceda a Telefone >  > Definições > Som de toque.
Ou aceda a Definições > Sons e vibração > Som de chamadas.
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2 Selecione um som de toque do sistema ou toque em Música no dispositivo para definir
uma canção no dispositivo como o som de toque.

3 Se selecionar um som de toque do sistema, toque em Vibração no mesmo ecrã e
selecione Sincronizada (predefinido). Quando receber uma chamada, o seu dispositivo
irá vibrar ao ritmo do som de toque do sistema a ser reproduzido.

Nem todos os produtos suportam a sincronização da vibração e do som de toque.

Definir um som de toque de vídeo

Defina um vídeo como o som de toque para as chamadas recebidas no seu dispositivo.

1 Aceda a Telefone >  > Definições > Som de toque.
Em alternativa, aceda a Definições > Sons e vibração > Som de chamadas.

2 Toque em Sons de toque de vídeos e selecione um vídeo. Pode então pré-visualizar como
será o som de toque para chamadas recebidas.

3 Toque em Aplicar para definir o vídeo como o som de toque.

Definir um som de toque para um contacto

Defina um som de toque diferente para um contacto particular para distinguir mais
facilmente sempre que um contacto está a ligar.

1 Abra o Telefone, toque no separador Contactos e, em seguida, selecione o contacto para
o qual pretende definir um som de toque.

2 No ecrã dos detalhes do contacto, toque em Som de toque e selecione um som de toque.

Utilizar a VoLTE para efetuar chamadas de vídeo HD
Voice over LTE (VoLTE) é uma tecnologia de transmissão de dados baseada em IP. Quando a
VoLTE está ativada, pode efetuar chamadas enquanto acede à Internet no seu dispositivo. Se
o seu dispositivo suportar VoLTE dupla com dois cartões SIM, pode receber uma chamada
num cartão SIM mesmo enquanto o outro cartão SIM está numa chamada.

A VoLTE também lhe oferece períodos de ligação de chamada mais rápidos e uma maior
qualidade para chamadas de vídeo.

Ativar a VoLTE

1 Contacte a sua operadora para ativar o serviço de VoLTE para o seu cartão SIM. Se ambos
os tabuleiros dos cartões SIM, principal e secundário, de um dispositivo de dois SIM
suportarem a VoLTE, esta função pode ser ativada para ambos os cartões SIM.

2 Se estiverem inseridos dois cartões SIM, aceda a Definições > Rede móvel > Dados
móveis. Na área das definições de rede do cartão SIM 1 ou SIM 2, ative Chamadas VoLTE.

• Esta funcionalidade pode variar consoante a sua operadora.

• Os serviços 5G apenas estão disponíveis em alguns países e regiões.
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Efetuar uma chamada de vídeo

As chamadas de vídeo apenas são possíveis quando ambos os intervenientes estiverem a
utilizar dispositivos com VoLTE ativada.

1 Abra o Telefone, toque no separador Contactos ao fundo do ecrã e, em seguida,
selecione o contacto para o qual pretende ligar.

2 Toque em  para efetuar uma chamada de vídeo.

Durante uma chamada de voz, pode tocar em  para mudar para uma chamada de vídeo.

Utilizar a VoWiFi para uma nova experiência de chamadas
A função VoWiFi permite-lhe efetuar chamadas através de uma rede Wi-Fi. Pode até efetuar
chamadas VoWiFi no modo de avião.

1 Esta função requer suporte da sua operadora móvel. Contacte a sua operadora para ativar
a função VoWiFi.

2 Aceda a Telefone >  > Definições > Chamadas via Wi-Fi e, em seguida, ative
Chamadas via Wi-Fi.

Gerir chamadas recebidas
Pode utilizar a funcionalidade de chamada em espera para atender chamadas recebidas
quando já se encontrar numa chamada. Caso não puder atender uma chamada porque o
dispositivo está com uma avaria ou o sinal da rede é fraco, também pode definir o
reencaminhamento de chamadas para reencaminhar chamadas para outro número ou
dispositivo.

Atender ou rejeitar uma chamada recebida

Se receber uma chamada quando o ecrã está bloqueado:

• Arraste  para a direita para atender a chamada.

• Arraste  para a esquerda para recusar a chamada.

• Toque em  para recusar a chamada e responder através de uma mensagem SMS.

• Toque em  para definir um lembrete para responder à chamada.

Se receber uma chamada quando o ecrã está desbloqueado:

• Toque em  para atender a chamada.

• Toque em  para recusar a chamada.

• Toque em  para recusar a chamada e responder através de uma mensagem SMS.
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• Toque em  para definir um lembrete para responder à chamada.

Atender uma chamada recebida através de gestos no ar

Quando não for conveniente tocar no ecrã, como quando estiver a cozinhar ou a lavar as
mãos, pode utilizar os gestos no ar para atender uma chamada recebida e ativar o modo
mãos-livres.
 

1 Aceda a Definições > Funcionalidades de acessibilidade > Sensor inteligente > Premir
sem tocar e ative Premir sem tocar.

2 Quando receber uma chamada, coloque a mão a cerca de 30-40 cm acima do ecrã até

 ser apresentado na parte de cima do ecrã e, em seguida, aproxime a mão do ecrã
para atender a chamada.

Pode aceder ao ecrã Premir sem tocar e tocar em Tutorial para conhecer as operações
relacionadas.

Ativar a chamada em espera

A funcionalidade da chamada em espera permite-lhe atender uma chamada quando já se
encontrar numa outra chamada, colocando a primeira chamada em espera. Esta
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funcionalidade requer o suporte da sua operadora. Para obter detalhes, contacte a sua
operadora.

Aceda a Telefone >  > Definições e, em seguida, aceda a Mais > Chamada em espera.
Se o seu telemóvel tiver dois cartões SIM instalados, configure as definições separadas
para o SIM 1 e para o SIM 2, respetivamente.
Esta funcionalidade pode variar consoante a sua operadora.

Atender uma nova chamada recebida durante uma chamada

1 Quando receber uma chamada durante uma chamada em curso, toque em  para a
atender.

2 Toque em  ou toque numa chamada em espera na lista de chamadas para trocar
entre as duas chamadas.

Ativar o reencaminhamento de chamadas

Depois de a funcionalidade de reencaminhamento de chamadas ser desativada, as chamadas
que cumpram as suas condições predefinidas serão automaticamente transferidas para um
número de telefone especificado. Esta funcionalidade requer o suporte da sua operadora.
Para obter detalhes, contacte a sua operadora.

1 Abra o Telefone, aceda a  > Definições e toque em Reencaminhamento de
chamadas.

2 Selecione e ative um método de reencaminhamento e, em seguida, introduza e confirme
o número de destino.

Se o seu telemóvel tiver dois cartões SIM instalados, configure as definições separadas
para o SIM 1 e para o SIM 2, respetivamente.
Esta funcionalidade pode variar consoante a sua operadora.

Desativar o reencaminhamento de chamadas

1 Abra o Telefone, aceda a  > Definições e toque em Reencaminhamento de
chamadas.

2 Selecione o modo para reencaminhar e desative-o.

Filtrar e intercetar chamadas de spam
Defina diferentes regras de interceção para intercetar chamadas de vendas, fraudes e outros
tipos de chamadas de spam.

Filtrar chamadas de spam

1 Aceda a Telefone >  > Lista de interceção > .

Alternativamente, aceda a Gestor > Lista de interceção > .
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2 Toque em Regras de interceção de chamadas e ative os comutadores das respetivas
regras de interceção.

Intercetar chamadas de números específicos

Pode intercetar chamadas de números específicos através de um dos seguintes métodos:

• Aceda a Telefone >  > Lista de interceção >  > Lista de bloqueio, toque em  e,
em seguida, adicione os números de telefone que pretende bloquear.

• Abra o Telefone, toque no separador Contactos, toque no contacto que pretende bloquear

e, em seguida, selecione  > Adicionar à lista de assédio.

Definir para receber ou não notificações de chamadas intercetadas

Aceda a Telefone >  > Lista de interceção >  > Receber notificações e defina se
quer receber ou não notificações quando as chamadas são bloqueadas.

Gerir chamadas bloqueadas

No ecrã Bloqueado, pode gerir chamadas bloqueadas, tal como responder à chamada dos
números, apagar registos ou submeter recursos se um número tiver sido incorretamente
marcado.

Aceda a Telefone >  > Lista de interceção. Poderá então:

• Tocar num registo e selecionar Telefonar para responder a chamadas, selecionar Adicionar
à lista de autorização ou Adicionar contacto, ou tocar em Eliminar para eliminar registos
de chamadas.

• Tocar em Eliminar para apagar várias chamadas bloqueadas.

• Tocar em Regras de interceção para alterar as regras de bloqueio.

SOS e chamadas de emergência

Utilizar o SOS

Se se encontrar numa situação de emergência, pode enviar de forma rápida e secreta uma
mensagem de emergência ou efetuar uma chamada de emergência para os seus contactos
de emergência.

1 Aceda a Definições > Segurança > SOS e toque em Contactos de emergência para
adicionar um contacto de emergência.

2 Ative Também enviar mensagem de SOS e Chamadas de SOS automáticas e, em
seguida, defina as permissões relacionadas conforme indicado.

Assim que tiver ativado a funcionalidade de SOS e se encontrar numa situação de
emergência, prima cinco vezes em sucessão rápida o botão Ligar para o dispositivo enviar
automaticamente uma mensagem com a sua localização atual para os seus contactos de
emergência. Também irá efetuar automaticamente uma chamada para os seus contactos de
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emergência em sucessão e reproduzir uma mensagem SOS pré-gravada e, em seguida,
terminar automaticamente a chamada.

Se a opção Chamadas de SOS automáticas estiver desativada, depois de enviada a
mensagem, o seu dispositivo apresenta-lhe o ecrã da chamada de emergência, a partir do
qual poderá ligar rapidamente para um serviço de emergência ou um dos seus contactos de
emergência.

Efetuar chamadas de emergência

Em caso de emergência, pode efetuar chamadas de emergência diretamente a partir do ecrã
de bloqueio do dispositivo, mesmo se não houver receção do sinal.

A funcionalidade de chamada de emergência está sujeita a regulamentos locais e às
operadoras móveis individuais. Problemas de rede ou outros tipos de interferência
poderão causar falhas em chamadas de emergência.

1 No ecrã de bloqueio, aceda ao ecrã para introdução da sua palavra-passe e toque em
Chamada de emergência. Se se encontrar numa área com boa cobertura e o seu
dispositivo tiver ligação à Internet, irá automaticamente obter a sua localização e
apresentá-la no ecrã.

2 Introduza o número de emergência local e toque em  para ligar para o número. Como
alternativa, toque em Informação de emergência e selecione um contacto de emergência
para ligar.

Efetuar operações durante uma chamada
Durante uma chamada, será apresentado um menu de chamada.

• Toque em  para mudar o canal de áudio para o altifalante.

• Toque em  para iniciar outra chamada. Esta funcionalidade requer o suporte da sua
operadora. Para obter detalhes, contacte a sua operadora.

• Toque em  para utilizar o telefone.

• Durante uma chamada, pode ocultar o ecrã da chamada e aceder a outras aplicações ao
regressar ao ecrã anterior ou ao ecrã inicial com o modo de navegação atual no seu
dispositivo.
Para regressar ao ecrã de chamada, toque no ícone verde na barra de estado.

• Toque em  para terminar a chamada.

Utilizar o correio de voz
Efetue o desvio de chamadas no seu correio de voz quando o dispositivo está desligado ou
quando não existe cobertura. Os autores das chamadas podem deixar uma mensagem de voz
que pode ouvir mais tarde.
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Esta funcionalidade requer suporte de serviço da sua operadora. Para obter detalhes,
contacte a sua operadora móvel.

Ativar o correio de voz

1 Aceda a Telefone >  > Definições e toque em Mais.
Se o seu telemóvel tiver dois cartões SIM instalados, configure as definições separadas
para o SIM 1 e para o SIM 2, respetivamente.

2 Aceda a Correio de voz > Número de correio de voz, introduza o número do correio de
voz obtido através da sua operadora e toque em OK.

Ouvir uma mensagem do correio de voz

Toque continuamente na tecla 1 no marcador e, em seguida, introduza o seu número do
correio de voz.

Mensagens

Enviar e gerir mensagens
Pode enviar e receber mensagens que incluem texto, emojis, imagens, ficheiros de áudio,
entre outros. Também pode gerir as suas mensagens na lista de mensagens.

Enviar mensagens

1 Abra as Mensagens e toque em .

2 No ecrã Nova mensagem, introduza o conteúdo da sua mensagem. Toque em  para
adicionar outro tipo de conteúdo, como imagens e ficheiros de áudio.

3 No campo do destinatário, toque em , selecione contactos ou grupos de contactos e

toque em .
Para enviar uma mensagem de grupo para destinatários não incluídos na sua lista de
contactos, toque numa área em branco na caixa do destinatário e introduza os números
de telefone dos destinatários. Toque na tecla para voltar no teclado quando concluir a
introdução de cada um dos números de telefone.

4 Após terminar a edição, toque em  para enviar a mensagem.

Guardar um rascunho da mensagem

No ecrã Nova mensagem, toque em  durante a edição de uma mensagem para guardar
um rascunho.

Cancelar o envio de uma mensagem

No ecrã Mensagens, aceda a  > Definições > Avançadas e ative Cancelar envio.
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Seis segundos após uma mensagem ser enviada, pode tocar duas vezes na mensagem para
cancelar o envio da mesma.

Ver e responder a mensagens

1 No ecrã Mensagens, selecione um contacto para ver a conversa com o mesmo.

2 Para responder a uma mensagem, introduza o conteúdo da sua mensagem na caixa de

texto e, em seguida, toque em .

As notificações para novas mensagens serão apresentadas como notificação como texto em
movimento no painel de notificações e pode tocar nelas para responder.

Marcar mensagens como lidas

Pode utilizar um dos seguintes métodos para marcar mensagens como lidas:

• As novas mensagens serão apresentadas no painel de notificações sob a forma de
notificação como texto em movimento e pode marcá-las como lidas nesse local.

• No ecrã Mensagens, deslize para a esquerda sobre a mensagem que pretende marcar

como lida e, em seguida, toque em .

• No ecrã Mensagens, aceda a  > Marcar todas como lidas.

Eliminar uma mensagem

Pode eliminar uma mensagem utilizando um dos seguintes métodos:

• No ecrã Mensagens, deslize a mensagem para a esquerda para a eliminar e, em seguida,

toque em .

• Toque continuamente numa mensagem, selecione várias mensagens que pretender

eliminar e, em seguida, toque em . As mensagens eliminadas não podem ser
recuperadas.

Filtrar e intercetar mensagens de spam
Defina diferentes regras de interceção, como os seus números intercetados, para intercetar
chamadas de vendas, fraudes e outros tipos de mensagens de spam.

Intercetar mensagens de spam

1 Aceda a Mensagens >  > Lista de interceção > .

Alternativamente, aceda a Gestor > Lista de interceção > .

2 Toque em Regras de interceção de mensagens e ative Intercetar números
desconhecidos. Depois, o seu dispositivo irá bloquear todas as mensagens de números
desconhecidos.
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Intercetar mensagens de números específicos

1 Aceda a Mensagens >  > Lista de interceção >  > Lista de bloqueio.

2 Toque em  e adicione os números que quer bloquear. As mensagens SMS e MMS
enviadas por estes números serão todas intercetadas.

Intercetar mensagens com palavras-chave específicas

1 Aceda a Mensagens >  > Lista de interceção >  > Lista de bloqueio de palavras-
chave.

2 Toque em  e adicione as palavras-chave a filtrar. Todas as mensagens com estas
palavras-chave serão intercetadas.

Definir para receber ou não notificações de mensagens intercetadas

Aceda a Mensagens >  > Lista de interceção >  > Receber notificações e defina se
quer receber ou não notificações quando as mensagens são bloqueadas.

Gerir mensagens bloqueadas

No ecrã Bloqueado, pode gerir mensagens bloqueadas, tal como apagar registos, restaurar
mensagens ou submeter recursos se um número tiver sido incorretamente marcado.

Aceda a Mensagens >  > Lista de interceção. Poderá então:

• Tocar num registo e selecionar Restaurar para as mensagens para restaurar esta
mensagem para a aplicação Mensagens. Tocar em Adicionar à lista de autorização para
adicionar o número que corresponde a esta mensagem à lista de autorização. Tocar em
Eliminar para eliminar o registo da mensagem.

• Tocar em Eliminar para apagar várias mensagens bloqueadas.

• Tocar em Regras de interceção para alterar as regras de bloqueio.

Ativar Mensagens avançadas

1 Para utilizar as Mensagens avançadas, ative primeiro o serviço VoLTE. Para obter
detalhes, contacte a sua operadora móvel.

2 Mude para os dados móveis no seu dispositivo e, em seguida, aceda a Mensagens > 
> Definições > Mensagem+ e ative Mensagem+.

Certifique-se de que mudou para os dados móveis no seu dispositivo antes de ativar as
Mensagens avançadas. Em seguida, poderá trocar mensagens por dados móveis ou Wi-Fi.

Calendário
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Utilizar os eventos
Os eventos ajudam a agendar atividades na sua vida diária e de trabalho, tais como assistir a
reuniões da empresa, organizar encontros sociais e efetuar pagamentos de cartões de crédito.
Pode adicionar eventos e definir lembretes para organizar o seu dia antecipadamente.

Adicionar um evento

1 Abra o Calendário e toque em .

2 Introduza os detalhes do evento, como o título, o local e as horas de início e de fim.

3 Toque em Adicionar notificação para definir a hora para o lembrete do evento.

4 Toque em  quando tiver terminado.

Pesquisar um evento

1 No ecrã Calendário, toque em .

2 Introduza palavras-chave do seu evento na caixa de pesquisa, como o título e o local.

Partilhar um evento

1 Abra o Calendário e, em seguida, toque num evento num ecrã do calendário ou no
separador da agenda.

2 Toque em  para partilhar o evento como preferir quando indicado.

Eliminar um evento

Pode eliminar um evento utilizando um dos seguintes métodos:

• No ecrã Calendário, toque no evento que pretende eliminar e, em seguida, toque em .

• No ecrã Agenda, toque continuamente num evento, selecione os eventos que pretende

eliminar e, em seguida, toque em .

Definir uma notificação do calendário
Defina o tipo de notificação do calendário de acordo com os seus requisitos. Pode definir
notificações na barra de estado, notificações como texto em movimento e notificações com
som de toque. Depois de definir a hora do lembrete predefinida, o seu dispositivo irá enviar
uma notificação à hora especificada.

Aceda a Calendário >  > Definições.

• Toque em Hora a notificar ou em Hora de notificação para todos os eventos do dia para
definir uma hora para o lembrete.

• Toque em Notificações e ative Notificações. Em seguida, siga as instruções no ecrã para
definir um tipo de notificação.
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Personalizar as definições de vista do calendário
Pode personalizar as definições de vista do calendário, tais como especificar o dia do início da
semana e mostrar ou ocultar o número da semana.

1 Aceda a Calendário >  > Definições.

2 Selecione o dia do início da semana ou ative o comutador para mostrar número da
semana.

Definir calendários alternativos
Pode mudar para outros calendários, tais como o calendário lunar chinês ou o calendário
islâmico.

Aceda a Calendário >  > Definições > Calendários alternativos e selecione o calendário
que pretende utilizar.

Ver feriados nacionais/regionais
Veja feriados nacionais/regionais no calendário para ajudar a planear a sua viagem.

1 Aceda a Calendário >  > Definições > Feriados nacionais/regionais.

2 Ative o seletor de um país ou região e o dispositivo irá transferir automaticamente as
informações de feriados para esse país ou região e apresentá-las no Calendário.

Relógio

Definir alarmes
Pode definir alarmes para reproduzirem um som ou vibrarem a horas específicas.

Definir um alarme

1 Aceda a Relógio > Alarme e toque em  para adicionar um alarme.

2 Defina o som do alarme, o padrão de vibração, o ciclo de repetição e outras definições,
conforme as suas preferências.

3 Toque em  quando tiver terminado.

Modificar ou eliminar um alarme

Toque num alarme existente para o modificar ou eliminar.

Suspender um alarme

Se não quiser levantar-se quando toca um alarme, basta tocar no botão para suspender o
alarme ou premir o botão Ligar.

A duração da suspensão é definida durante a criação do alarme.
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Desligar um alarme

Quando um alarme toca, deslize para a esquerda ou para a direita no botão que é
apresentado ao fundo do ecrã para o desligar.

Utilizar o temporizador ou o cronómetro
Pode utilizar o temporizador para contar a partir de um tempo específico. Também pode
utilizar o cronómetro para ver a duração de um evento.

Temporizador

Aceda a Relógio > Temporizador, defina a duração do tempo e toque em  para iniciar o

temporizador. Para parar, toque em .

Cronómetro

Aceda a Relógio > Cronómetro e toque em  para parar o cronómetro. Para parar, toque

em .

Ver a hora noutras cidades mundiais
Utilize o Relógio para ver a hora local em fusos horários diferentes.

Aceda a Relógio > Mundial, toque em  e introduza o nome de uma cidade ou selecione
uma a partir da lista de cidades.

Mostrar o relógio duplo no ecrã de bloqueio
Quando está fora do seu fuso horário, utilize o Relógio duplo para mostrar a hora da sua
cidade de residência e a localização atual no ecrã de bloqueio.

Aceda a Definições > Sistema e atualizações > Data e hora, ative Relógio duplo e defina
uma Cidade de residência. As horas da sua cidade de residência e da localização atual serão
ambas apresentadas no ecrã de bloqueio.

Apenas será apresentado um relógio no ecrã de bloqueio se a sua localização atual
estiver dentro do mesmo fuso horário que a sua cidade de residência.

Bloco de notas

Criar uma nota
Para ajudar a manter os seus pensamentos e inspirações organizados de forma rápida, pode
criar notas com os modos Escrever à mão (para escrever ou desenhar conteúdo) e Digitalizar
documentos.
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Adicionar conteúdo a uma nota

1 Aceda a Bloco de notas > Notas e toque em .

2 Introduza o título e o conteúdo da nota. Em seguida, pode executar o seguinte:

• Tocar em  para adicionar uma listagem.

• Tocar em  para alterar o estilo de texto, o alinhamento dos parágrafos e o fundo.

• Tocar em  para inserir uma imagem. Toque continuamente na imagem e arraste-a
para a posição pretendida na nota.

• Para organizar as suas notas para um acesso e uma visualização mais facilitadas,

toque em  depois de terminar de adicionar uma etiqueta.

3 Toque em  para guardar a nota.

Adicionar uma nota digitalizando documentos

1 Abra o Bloco de notas e aceda a Notas >  >  > Digitalizar documento.

2 Alinhe a câmara do telemóvel com a imagem ou o ficheiro que pretende digitalizar e

toque em  para iniciar a digitalização. As páginas digitalizadas são guardadas no
Bloco de notas.

3 Aceda a Extrair texto > Guardar > Gravar imagens e texto >  para guardar a nota.

Adicionar uma nota escrita

Pode adicionar uma nota escrita à mão para anotar pensamentos e inspirações que seriam
difíceis de transmitir através de texto.

1 Aceda a Bloco de notas > Notas e toque em .

2 Toque em  para escrever ou desenhar o conteúdo de que precisa na cor selecionada.

3 Toque em  para guardar a nota.

Criar tarefas
Pode criar tarefas para manter organizados os seus essenciais diários, tais como listas de
compras diárias, tarefas no trabalho e tarefas domésticas.

Adicionar uma tarefa

Pode adicionar uma tarefa e definir um lembrete de hora.

Se tiver marcado uma tarefa como importante, será notificado com um lembrete de ecrã
inteiro quando o ecrã estiver bloqueado.
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1 Aceda a Bloco de notas > Tarefas e toque em .

2 Introduza a sua tarefa.

3 Toque em , defina uma hora e toque em OK.

4 Ative  para assinalar a tarefa como importante.

5 Toque em Guardar.

Definir lembretes para uma tarefa

Se especificar uma hora para uma tarefa, pode selecionar um modo de repetição para a
mesma (por exemplo, Nunca, Todos os dias, Todas as semanas, Todos os meses ou Todos
os anos) e o seu dispositivo irá avisar repetidamente para concluir a tarefa à hora
especificada.

Gerir o Bloco de notas
Pode ordenar os seus itens no Bloco de notas por categoria e colocá-los em diferentes pastas,
eliminar itens desnecessários e partilhar itens com outras pessoas.

Durante a visualização de uma lista de itens ou de um único item no Bloco de notas, toque
na barra de estado na parte de cima do ecrã para voltar rapidamente para o primeiro item
ou para o início do item que está a visualizar.

Ativar o bloqueio de aplicações para o Bloco de notas

Aceda a Definições > Segurança > Bloqueio de aplicações, selecione a palavra-passe do
ecrã de bloqueio ou defina um PIN e, em seguida, ative o comutador do bloqueio de
aplicações junto ao Bloco de notas.

Também pode desbloquear rapidamente o Bloco de notas com uma impressão digital ou o
reconhecimento facial.

Ordenar itens do Bloco de notas por categoria

Para ordenar as notas por categoria em diferentes pastas, pode adicionar etiquetas de cores
diferentes.

Pode ordenar os itens do bloco de notas utilizando um dos seguintes métodos:

• No ecrã Todas as notas, deslize para a esquerda num item, selecione  ou  para
mover o item para o topo ou para adicionar uma estrela ao mesmo.

• No ecrã Todas as notas ou Todas as tarefas, deslize para a esquerda num item, toque em

 e selecione um marcador para o item.

• Toque continuamente numa nota ou numa tarefa, selecione as que pretende classificar com

a mesma categoria e, em seguida, toque em .
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Os itens numa conta Exchange não podem ser movidos.

Sincronizar itens do Bloco de notas

Deslize para baixo na lista de correio Exchange para sincronizar as notas e as tarefas da
conta atual para o Bloco de notas. As notas correspondentes e as tarefas serão geradas
automaticamente.

Uma pasta com o nome da conta Exchange será criada automaticamente no Bloco de notas.

Partilhar itens do Bloco de notas

Pode partilhar itens do Bloco de notas das seguintes maneiras:

• Para partilhar uma única nota ou tarefa, abra a que pretende partilhar a partir do ecrã

Todas as notas ou Todas as tarefas, toque em  e partilhe como indicado.
As notas podem ser partilhadas ao tocar em Como imagem, Como texto, Exportar como
documento ou Com outro dispositivo.

Depois de tocar em Exportar como documento, pode escolher exportar a nota como
um ficheiro TXT ou HTML, que será guardado em Ficheiros > Memória > Documents >
NotePad por defeito.

• Para partilhar várias notas, no ecrã Todas as notas, toque continuamente numa nota e

selecione as que pretende partilhar. Em seguida, toque em  e partilhe-as como
indicado.

Imprimir itens do Bloco de notas

1 No ecrã Todas as notas, abra o item que pretende imprimir.

2 Aceda a  > Imprimir, em seguida, selecione uma impressora e configure as definições
de impressão como indicado.

Eliminar itens do Bloco de notas

Pode eliminar os itens do Bloco de notas utilizando um dos seguintes métodos:

• No ecrã Todas as notas ou Todas as tarefas, deslize para a esquerda num item e, em

seguida, toque em  para o eliminar.

• Toque continuamente numa nota ou tarefa que pretende eliminar, selecione ou arraste as
caixas de verificação de qualquer outra nota ou tarefa que também quer eliminar e, em

seguida, toque em .

Para repor um item eliminado do Bloco de notas, toque em Todas as notas ou Todas as
tarefas, selecione o item que pretende repor em Eliminados recentemente e, em seguida,

toque em .
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Gravador

Gravar

1 Na pasta Ferramentas, abra o Gravador e toque em  para iniciar uma gravação.

2 Durante uma gravação, pode tocar em  para adicionar uma etiqueta.

3 Quando tiver terminado, toque em  para parar a gravação.

4 Também pode tocar continuamente numa gravação e, em seguida, partilhar, renomear ou
eliminar a mesma.

As gravações são guardadas em Ficheiros > Categorias > Memória > Sounds.

Reproduzir uma gravação

Os ficheiros de gravação encontram-se listados no ecrã inicial do Gravador. Toque numa
gravação para a reproduzir.

No ecrã de reprodução da gravação, é possível:

• Tocar em  para ignorar as partes sem som.

• Tocar em  para ajustar a velocidade de reprodução.

• Tocar em  para adicionar uma etiqueta.

• Tocar numa etiqueta para a renomear.

Editar uma gravação

1 No ecrã inicial do Gravador, toque numa gravação.

2 Toque em  para visualizar a forma de onda da gravação.

3 Arraste as barras de início e de fim para ajustar o comprimento do clipe. Aproxime/afaste
dois dedos na onda de som para ampliar ou diminuir para ajustar o comprimento do clipe
com mais precisão.

4 Toque em  e selecione Manter seleção ou Eliminar seleção.

Partilhar gravações

1 No ecrã inicial do Gravador, toque na gravação que pretende partilhar.

2 Aceda a  > Partilhar.

3 Selecione o seu método de partilha preferido e siga as instruções no ecrã para partilhar a
gravação.
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E-mail

Adicionar contas de e-mail
Adicione a sua conta de e-mail em E-mail para começar a utilizar o seu dispositivo para
aceder convenientemente ao e-mail.

Adicionar uma conta de e-mail pessoal

1 Abra o E-mail no seu dispositivo e, em seguida, selecione um fornecedor de serviços de e-
mail existente ou toque em Outras.

2 Introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe, toque em Iniciar sessão e siga as
instruções no ecrã para concluir a configuração. O sistema irá ligar-se automaticamente
ao servidor e verificar as definições do mesmo.

Adicionar uma conta Exchange

A Microsoft Exchange permite a troca de mensagens digitais dentro de uma empresa. Se a
caixa de correio da sua empresa utilizar o servidor Exchange, pode iniciar sessão na conta de
e-mail da empresa no seu dispositivo.

1 Contacte o administrador do servidor do e-mail da empresa para obter o nome de
domínio, endereço do servidor, número de porta e tipo de segurança.

2 Abra o E-mail e selecione Exchange.

3 Introduza o endereço de e-mail, nome de utilizador e palavra-passe.

4 Toque em Configuração manual. No ecrã Configuração de conta, introduza o nome de
domínio do e-mail, o endereço do servidor, o número de porta e o tipo de segurança.

5 Toque em Seguinte e, em seguida, siga as instruções no ecrã para concluir a
configuração. O sistema irá ligar-se automaticamente ao servidor e verificar as definições
do mesmo.

Utilizar e-mails
Selecione uma conta de e-mail e, em seguida, componha um e-mail envie-o para os
endereços de e-mail dos destinatários.

Enviar e-mails

1 Abra o E-mail e toque em .

2 Introduza o endereço de e-mail do destinatário ou toque em  para selecionar um

contacto ou um grupo e, em seguida, toque em .

3 Adicione os endereços dos destinatários para os quais pretende enviar o e-mail em CC ou
BCC.
Se possuir mais de uma conta de e-mail, também precisará selecionar o endereço de e-
mail do qual pretende enviar o e-mail.
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4 Componha o e-mail, introduza o assunto, em seguida, toque em .

Guardar um e-mail como rascunho

No ecrã Compor, introduza o endereço de e-mail do destinatário, o assunto ou o conteúdo

do e-mail e toque em  para guardar o e-mail como rascunho.

Para ver rascunhos de e-mails, aceda a Caixa de entrada > Mostrar todas as pastas >
Rascunhos.

Responder a um e-mail

1 No ecrã Caixa de entrada, abra o e-mail ao qual pretende responder.

2 Toque em  para responder apenas ao remetente do e-mail ou toque em  para
responder a todos na conversa.

3 Após escrever a resposta, toque em .

Definir a encriptação para e-mails enviados

Pode encriptar e-mails enviados para proteger as suas informações confidenciais. Os e-mails
encriptados apenas podem ser vistos por destinatários que têm os certificados digitais
necessários, garantindo a segurança das informações.

1 Solicite e instale um certificado digital.
Deverá solicitar um certificado digital a uma autoridade de certificados (CA) de
terceiros de confiança antes de o instalar. O procedimento do processo varia entre CAs
diferentes. Para obter detalhes, consulte o Website do CA relevante.

2 No ecrã Caixa de entrada, aceda a  > Definições.

3 Toque na conta para a qual quer definir a encriptação, toque em Encriptação dos e-mails
e, em seguida, ative Encriptar todos os e-mails enviados.

4 Se o certificado já estiver instalado, selecione Certificado de encriptação e defina
Algoritmo de encriptação de acordo com as suas preferências.
Se não tiver um certificado instalado, ative Enviar e-mails encriptados sem a instalação
de certificados.

Definir respostas automáticas para uma conta Exchange

1 Aceda a E-mail >  > Definições.

2 Selecione a conta Exchange para a qual pretende definir as respostas automáticas, toque
em Resposta automática e ative o comutador Resposta automática.

3 Defina a hora ou o conteúdo para a resposta automática e, em seguida, toque em
Concluir.
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Configurar notificações de e-mail
Defina um modo de notificação para os seus e-mails como necessário.

1 Aceda a E-mail >  > Definições > Geral > Notificações e ative Notificações.

2 Selecione a conta para a qual pretende definir as notificações, ative o comutador de
Notificações e, em seguida, selecione um modo de notificação.

Ver e gerir e-mails
Receba, veja e faça a gestão dos seus e-mails na caixa de entrada.

Ver e-mails

1 Abra o E-mail e deslize para baixo no ecrã Caixa de entrada para atualizar a lista de e-
mails.
Se possuir várias contas de e-mail, toque em Caixa de entrada e selecione a conta de e-
mail que quer visualizar.

2 Abra um e-mail para ler, responder, reencaminhar ou eliminar.

Se receber uma notificação sobre um evento importante num e-mail, toque em  >
Adicionar ao calendário para importar o evento para o calendário.

3 Deslize para a direita ou esquerda no ecrã do e-mail para ver o próximo e-mail ou o
anterior.

Organizar e-mails por assunto

No ecrã Caixa de entrada, aceda a  > Definições > Geral e ative Organizar por assunto.

Adicionar um contacto do e-mail a um grupo

Pode criar grupos de e-mail para comunicar com mais eficácia.

1 No ecrã Caixa de entrada, abra um e-mail e toque em Adicionar ao grupo.

2 Selecione para adicionar o remetente ou o destinatário do e-mail ao grupo e toque em
OK.

3 No ecrã de seleção do grupo, selecione um grupo existente e toque em  para guardar
o contacto no grupo.
Alternativamente, toque em Criar grupo, introduza o nome do grupo e, em seguida,
toque em Guardar.

Assim que tiver criado um grupo, poderá selecionar o grupo a partir da lista de destinatários
suspensa para enviar e-mails aos membros do grupo.

Sincronizar automaticamente e-mails

Após a sincronização automática de e-mail estar ativada, os e-mails no seu dispositivo serão
automaticamente sincronizados com os que se encontram no servidor do e-mail.

1 No ecrã Caixa de entrada, aceda a  > Definições.
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2 Toque na conta para a qual quer sincronizar e-mails e ative o comutador Sincronização
de e-mail.

3 Toque em Frequência da sincronização para definir o período da sincronização
automática.

Pesquisar e-mails

No ecrã Caixa de entrada, toque na caixa de pesquisa e introduza palavras-chave como o
assunto ou o conteúdo do e-mail.

Eliminar e-mails

No ecrã Caixa de entrada, toque continuamente no e-mail que pretende eliminar, toque

noutros e-mails que também queira eliminar e, em seguida, toque em .

Gerir várias contas de e-mail
Pode adicionar e gerir várias contas de e-mail.

Adicionar várias contas de e-mail

1 Aceda a E-mail >  > Definições > Adicionar conta.

2 Selecione um fornecedor de serviços de e-mail ou toque em Outras. Em seguida, siga as
instruções no ecrã para adicionar uma conta de e-mail. Repita para cada uma das contas
que quer adicionar.

Alternar entre as contas de e-mail

No ecrã Caixa de entrada, toque em Caixa de entrada e selecione a conta que pretende
utilizar.

Alterar o nome da conta e a assinatura

No ecrã Caixa de entrada, aceda a  > Definições, selecione uma conta e defina o Nome
da conta, a Assinatura e a Conta predefinida correspondentes.

Terminar sessão de uma conta de e-mail

No ecrã Caixa de entrada, aceda a  > Definições e selecione uma conta e toque em
Remover conta.

Gerir os contactos VIP
Os contactos importantes do e-mail podem ser adicionados como contactos VIP. Os e-mails
de contactos VIP serão automaticamente guardados na caixa de entrada VIP.

Adicionar um contacto VIP

Pode adicionar contactos VIP utilizando um dos seguintes métodos:
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• Aceda a E-mail >  > Definições > Contactos VIP. No ecrã Lista VIP, selecione
Adicionar > Criar ou toque em Adicionar a partir de contactos.

• Abra um e-mail, toque na imagem do perfil do contacto, em seguida, toque em Adicionar
à lista VIP.

Eliminar um contacto VIP

1 Aceda a E-mail >  > Definições > Contactos VIP.

2 No ecrã Lista VIP, toque em .

3 Selecione o contacto VIP que pretende eliminar e, em seguida, toque em .

Calculadora

Calculadora
Utilize a calculadora no seu dispositivo para efetuar cálculos matemáticos básicos e para
calcular funções exponenciais, logarítmicas e de trigonometria.

Utilizar a calculadora básica

Pode abrir a calculadora utilizando um dos seguintes métodos:

• deslize para baixo a partir do meio do ecrã inicial para visualizar a caixa de pesquisa.
Procure por Calculad. e o primeiro resultado será a aplicação Calculad. pré-instalada.

• Localize a Calculad. na pasta Ferramentas.

• Deslize para cima a partir da parte de baixo do ecrã de bloqueio para apresentar o painel

de atalhos e toque em  para abrir a calculadora.

Utilizar a calculadora científica

Abra a calculadora e aceda a  > Científica.

Copiar, eliminar ou limpar números

• Copiar um resultado: toque continuamente no resultado, toque em Copiar e, em seguida,
cole o resultado noutro local, como numa nota ou numa mensagem.

• Eliminar o último número: toque em .

• Limpar o ecrã: toque em . Também pode tocar em  para limpar o ecrã depois de

tocar em  para concluir o cálculo.
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Lanterna

Lanterna
Pode ligar a lanterna utilizando um dos seguintes métodos:

• Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações e toque

em  para ligar ou desligar a lanterna.

• Deslize para cima a partir da margem inferior do ecrã de bloqueio para apresentar o painel

de atalhos e toque em  para ligar ou desligar a lanterna.

Quando ligada, será apresentada uma notificação no ecrã de bloqueio a indicar que a

lanterna foi ligada. Toque em  para desligar a lanterna.

Bússola

Bússola
A Bússola mostra-lhe a direção para a qual o dispositivo está a apontar, bem como as suas
coordenadas e a altitude atuais.

A funcionalidade varia consoante o dispositivo.

1 Pode abrir a Bússola utilizando um dos seguintes métodos:

• deslize para baixo a partir do meio do ecrã inicial para visualizar a caixa de pesquisa.
Procure por Bússola e o primeiro resultado será a aplicação Bússola pré-instalada.

• Localize a Bússola na pasta Ferramentas.

2 Para ver a sua posição, as coordenadas e a altitude:

• Se mantiver seu dispositivo na horizontal, o ecrã da Bússola irá apresentar um
mostrador, bem como a direção para a qual o dispositivo aponta, as suas coordenadas
atuais e a altitude.

• Se mantiver o dispositivo na vertical, o ecrã da Bússola irá apresentar o visor na
câmara traseira no seu dispositivo, bem como a direção na qual o seu dispositivo está
a apontar, as suas coordenadas atuais e a altitude.

3 Para bloquear a direção atual, toque no mostrador da bússola. As marcas no marcador
ficarão azuis se sair do trajeto.

Para posições mais precisas, mantenha o dispositivo na horizontal ou na vertical quando
utilizar a Bússola.

Para dados de altitude mais precisos, toque em  e ative Calibração da altitude online.
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Espelho

Utilizar o dispositivo como um espelho
Pode utilizar o seu dispositivo como um espelho para ver o seu aspeto.

Aceda a Ferramentas > Espelho. Poderá então:

• Ampliar ou reduzir: arraste o controlo de deslize do zoom na parte de baixo. Também pode
tocar duas vezes no ecrã para ampliar e tocar novamente duas vezes para restaurar a vista
original.

• Guardar a imagem: toque no ecrã para pausar na imagem atual. Toque novamente no ecrã

para retomar. Quando a imagem está pausada, toque em  para guardar a imagem.
Pode encontrar a imagem guardada na Galeria.

• Ajustar a luminosidade do espelho: toque em  ou  na parte de cima do ecrã.

• Embaciar o ecrã: toque em  e ative Soprar. Em seguida, sopre para o microfone para
que o ecrã fique embaciado. Limpe o ecrã para o desembaciar.

• Alterar a moldura do espelho: toque em  para mudar para uma moldura diferente.

• Criar um efeito de espelho partido: toque continuamente no ecrã para “partir” o espelho
juntamente com um efeito de som. Toque novamente no ecrã para “reparar” o espelho.

Aplicações clonadas

Ativar as Aplicações clonadas
As Aplicações clonadas permitem-lhe iniciar sessão em duas contas do WhatsApp ou do
Facebook em simultâneo, permitindo-lhe manter a sua vida privada e profissional separadas.

As Aplicações clonadas apenas são suportadas por algumas aplicações.

Aceda a Definições > Aplicações > Aplicações clonadas e ative as Aplicações clonadas. A
aplicação clonada será apresentado no ecrã inicial.

Gestor

Limpar o armazenamento do dispositivo
Pode utilizar a Limpeza no Gestor para procurar ficheiros redundantes ou grandes, como
resíduos de aplicação, pacotes de instalação indesejados, dados do WeChat, entre outros.
Quando detetados, pode escolher eliminar ou não os ficheiros sugeridos.

1 Abra o Gestor e toque em Limpeza.
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2 Quando a verificação estiver terminada, toque em Limpar junto a cada item e elimine
quaisquer ficheiros que não precisar.

Limpar automaticamente o lixo do sistema

1 Abra o Gestor e toque em Limpeza.

2 Deslize para baixo a partir da parte de cima do ecrã para que o dispositivo limpe
automaticamente o lixo do sistema.

Limpar manualmente o lixo do sistema

Para além da limpeza automática, o seu dispositivo também irá detetar e recomendar
ficheiros de lixo para que os limpe manualmente.

No ecrã Limpeza, toque em Limpar junto a uma categoria, selecione os itens que quer
limpar e, em seguida, toque em ELIMINAR .

Limpar ficheiros duplicados

O Gestor pode identificar ficheiros duplicados no seu dispositivo.

No ecrã Limpeza, toque em Ficheiros duplicados e, em seguida, selecione os ficheiros
indesejados para os eliminar.

Gerir a utilização de dados
Abra as Gestor, em seguida, toque em Utilização de dados para ver a utilização de dados e
gerir o acesso à rede.

Ver e gerir aplicações de consumo de dados excessivo

1 Pode descobrir quantos dados as suas aplicações estão a utilizar comparando-as umas às
outras, acedendo a Utilização de dados este mês no ecrã de utilização de dados.

2 Toque numa aplicação de consumo de dados excessivo para definir limites de utilização de
dados, roaming de dados ou utilização de dados em segundo plano para a mesma.

Ver e definir a Permissão de acesso à rede de uma aplicação

No ecrã de utilização de dados, toque em Acesso à rede e, em seguida, altere as definições
para aplicações que consomem dados excessivos (como aplicações de transmissão de vídeo)
para que apenas possam ser utilizadas quando estiver ligado a uma rede Wi-Fi.

Ativar ou desativar a poupança de dados inteligente

Ative a poupança de dados inteligente para impedir que aplicações utilizem dados móveis em
segundo plano.

1 No ecrã da utilização de dados, toque em Poupança de dados inteligente e, em seguida,

ative-a. Depois, o ícone  será apresentado na barra de estado.

2 Se quiser permitir o acesso ilimitado a dados para algumas aplicações, mesmo quando a
serem executadas em segundo plano, ative os comutadores para essas aplicações.
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Adicionar lembretes de utilização de dados móveis

Adicione planos de dados aos seus cartões SIM e lembretes de utilização no Gestor para que
se mantenha informado sobre o consumo de dados.

1 No ecrã Utilização de dados, aceda a Mais definições de dados > Limite de dados
mensais e siga as instruções no ecrã para adicionar um plano de dados.

2 No ecrã Mais definições de dados, toque em Notificações de utilização. A partir daí,
pode definir o envio de uma notificação ou a desativação dos dados móveis assim que o
limite de dados mensal ou o limite de roaming de dados seja atingido.

3 No ecrã Mais definições de dados pode definir para Mostrar dados utilizados quando o
ecrã está bloqueado.

Filtrar e intercetar chamadas de spam
Defina diferentes regras de interceção para intercetar chamadas de vendas, fraudes e outros
tipos de chamadas de spam.

Filtrar chamadas de spam

1 Aceda a Telefone >  > Lista de interceção > .

Alternativamente, aceda a Gestor > Lista de interceção > .

2 Toque em Regras de interceção de chamadas e ative os comutadores das respetivas
regras de interceção.

Intercetar chamadas de números específicos

Pode intercetar chamadas de números específicos através de um dos seguintes métodos:

• Aceda a Telefone >  > Lista de interceção >  > Lista de bloqueio, toque em  e,
em seguida, adicione os números de telefone que pretende bloquear.

• Abra o Telefone, toque no separador Contactos, toque no contacto que pretende bloquear

e, em seguida, selecione  > Adicionar à lista de assédio.

Definir para receber ou não notificações de chamadas intercetadas

Aceda a Telefone >  > Lista de interceção >  > Receber notificações e defina se
quer receber ou não notificações quando as chamadas são bloqueadas.

Gerir chamadas bloqueadas

No ecrã Bloqueado, pode gerir chamadas bloqueadas, tal como responder à chamada dos
números, apagar registos ou submeter recursos se um número tiver sido incorretamente
marcado.

Aceda a Telefone >  > Lista de interceção. Poderá então:

Aplicações

121



• Tocar num registo e selecionar Telefonar para responder a chamadas, selecionar Adicionar
à lista de autorização ou Adicionar contacto, ou tocar em Eliminar para eliminar registos
de chamadas.

• Tocar em Eliminar para apagar várias chamadas bloqueadas.

• Tocar em Regras de interceção para alterar as regras de bloqueio.

Filtrar e intercetar mensagens de spam
Defina diferentes regras de interceção, como os seus números intercetados, para intercetar
chamadas de vendas, fraudes e outros tipos de mensagens de spam.

Intercetar mensagens de spam

1 Aceda a Mensagens >  > Lista de interceção > .

Alternativamente, aceda a Gestor > Lista de interceção > .

2 Toque em Regras de interceção de mensagens e ative Intercetar números
desconhecidos. Depois, o seu dispositivo irá bloquear todas as mensagens de números
desconhecidos.

Intercetar mensagens de números específicos

1 Aceda a Mensagens >  > Lista de interceção >  > Lista de bloqueio.

2 Toque em  e adicione os números que quer bloquear. As mensagens SMS e MMS
enviadas por estes números serão todas intercetadas.

Intercetar mensagens com palavras-chave específicas

1 Aceda a Mensagens >  > Lista de interceção >  > Lista de bloqueio de palavras-
chave.

2 Toque em  e adicione as palavras-chave a filtrar. Todas as mensagens com estas
palavras-chave serão intercetadas.

Definir para receber ou não notificações de mensagens intercetadas

Aceda a Mensagens >  > Lista de interceção >  > Receber notificações e defina se
quer receber ou não notificações quando as mensagens são bloqueadas.

Gerir mensagens bloqueadas

No ecrã Bloqueado, pode gerir mensagens bloqueadas, tal como apagar registos, restaurar
mensagens ou submeter recursos se um número tiver sido incorretamente marcado.

Aceda a Mensagens >  > Lista de interceção. Poderá então:

• Tocar num registo e selecionar Restaurar para as mensagens para restaurar esta
mensagem para a aplicação Mensagens. Tocar em Adicionar à lista de autorização para
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adicionar o número que corresponde a esta mensagem à lista de autorização. Tocar em
Eliminar para eliminar o registo da mensagem.

• Tocar em Eliminar para apagar várias mensagens bloqueadas.

• Tocar em Regras de interceção para alterar as regras de bloqueio.

Otimização com um toque
Utilize a funcionalidade OTIMIZAR do Gestor para manter o dispositivo num estado ideal.

1 Abra as Gestor e toque em OTIMIZAR.

2 Aguarde que o Gestor termine a verificação do seu dispositivo e lhe forneça os resultados
da otimização.

Phone Clone

Utilizar o Phone Clone para mover dados para o seu novo dispositivo
O Phone Clone permite-lhe mover de forma rápida e uniforme todos os dados básicos
(incluindo contactos, calendário, imagens e vídeos) do seu dispositivo antigo para o novo
dispositivo.

Migrar dados de um dispositivo Android

1 No seu novo dispositivo, abra a aplicação Phone Clone. Alternativamente, aceda a
Definições > Sistema e atualizações > Phone Clone, toque em Este é o novo dispositivo
e, em seguida, toque em Huawei ou Outro Android.

2 Siga as instruções no ecrã para transferir e instalar o Phone Clone no seu dispositivo
antigo.

3 No seu dispositivo antigo, abra a aplicação Phone Clone e, em seguida, toque em Este é
o dispositivo de origem. Siga as instruções no ecrã para ligar o dispositivo antigo ao
novo dispositivo através da leitura de um código ou estabelecendo a ligação
manualmente.

4 No dispositivo antigo, selecione os dados que pretende clonar e, em seguida, toque em
Transferir para iniciar a clonagem.

O Phone Clone apenas está disponível em dispositivos com o Android 7.0 ou mais
recente.

Migrar dados de um iPhone ou iPad

1 No seu novo dispositivo, abra a aplicação Phone Clone. Alternativamente, aceda a
Definições > Sistema e atualizações > Phone Clone, toque em Este é o novo dispositivo
e, em seguida, toque em iPhone/iPad.

2 Siga as instruções no ecrã para transferir e instalar o Phone Clone no seu dispositivo
antigo.

3 No seu dispositivo antigo, abra a aplicação Phone Clone e, em seguida, toque em Este é
o dispositivo de origem. Siga as instruções no ecrã para ligar o dispositivo antigo ao
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novo dispositivo através da leitura de um código ou estabelecendo a ligação
manualmente.

4 No dispositivo antigo, selecione os dados que pretende clonar e, em seguida, siga as
instruções no ecrã para concluir a clonagem de dados.

O Phone Clone apenas está disponível em dispositivos com o iOS 8.0 ou mais recente.

HiSuite

Introdução ao HiSuite
O HiSuite é uma ferramenta baseada em PC para a gestão de dispositivos inteligentes da
Huawei (incluindo telemóveis e tablets).

Com o HiSuite da Huawei, pode usar um computador para gerir os dados do seu dispositivo,
tais como contactos, mensagens, imagens, vídeos e aplicações. Também pode usar esta
ferramenta para efetuar a cópia de segurança ou restaurar dados, ou atualizar o seu
dispositivo para a versão mais recente.

1 Visite o website oficial da Huawei no seu computador, procure por HiSuite e, em seguida,
transfira e instale a versão mais recente.

2 Utilize um cabo USB para ligar o dispositivo ao computador. Quando a caixa de diálogo
Utilizar USB para for apresentada no seu dispositivo, selecione Transferir ficheiros.

3 No computador, abra o HiSuite da Huawei e selecione USB. Em seguida, siga as
instruções no ecrã para estabelecer uma ligação entre o seu dispositivo e o computador.

Efetuar cópia de segurança e restaurar dados com o HiSuite
Após instalar o HiSuite no seu computador e ligar o computador ao seu dispositivo. Pode
utilizar o HiSuite para efetuar cópias de segurança dos dados (tais como contactos,
mensagens, registos de chamadas, fotografias, vídeos, ficheiros de áudio e documentos) do
seu dispositivo para o computador. Também pode restaurar dados no seu dispositivo a partir
do computador.

Efetuar cópia de segurança dos dados para um computador

1 Abra o HiSuite no seu computador e clique em Efetuar cópia no seu ecrã inicial.

2 Selecione os itens para os quais pretende criar uma cópia de segurança.

3 Clique em Efetuar cópia, siga as instruções no ecrã para definir a palavra-passe e a dica
de palavra-passe e confirme as definições.
Não será possível restaurar os dados da cópia de segurança caso se esqueça da palavra-
passe.

4 O HiSuite irá então efetuar a cópia de segurança dos dados selecionados. Mantenha o
cabo USB ligado durante o processo de cópia de segurança dos dados.

5 Clique em Concluído quando a cópia de segurança de todos os dados tiver sido efetuada.
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Por defeito, os dados de cópia de segurança são guardados em C:\Users\User name
\Documents\Hisuite\backup no computador. Para alterar o diretório de armazenamento da

cópia de segurança no computador, aceda a  > Definições > Efetuar cópia.

Restaurar dados

1 Na página inicial do HiSuite, clique em Restaurar.

2 Clique em Ficheiros de Cópia de Segurança, selecione os itens que pretende restaurar
para o dispositivo e, em seguida, clique em Restaurar.

3 Introduza a palavra-passe para os dados de cópia de segurança e clique em OK.

4 O HiSuite irá então restaurar os itens selecionados. Mantenha o cabo USB ligado durante
o processo de restauro dos dados.

5 Clique em Concluído quando todos os dados tiverem sido restaurados com sucesso.

Atualizar o sistema com o HiSuite
Após instalar o HiSuite no seu computador e ligar o mesmo ao seu dispositivo, pode utilizar
o HiSuite para atualizar o sistema do seu dispositivo.

Atualizar o sistema

• Os seus dados pessoais podem ser eliminados durante uma atualização do sistema. É
recomendado que crie uma cópia de segurança dos seus dados antes de atualizar o
dispositivo.

• Garanta que o dispositivo tenha, pelo menos, 20% de carga e mantenha o cabo USB
ligado durante todo o processo. Não desligue ou reinicie o dispositivo, nem remova ou
insira um cartão de memória.

• Algumas aplicações de terceiros, como aplicações bancárias ou de jogo, poderão não
ser compatíveis com a versão do sistema mais recente. Poderá demorar algum tempo
até que os criadores da aplicação lancem uma versão da aplicação compatível.

Na página inicial do HiSuite, clique em Atualizar. Se for detetada uma nova versão, o
número da versão será apresentado e poderá clicar no mesmo para começar a atualizar o
sistema.

Depois de a atualização ser concluída, o dispositivo irá reiniciar automaticamente.

Sugestões

Sugestões
As Sugestões fornecem-lhe uma abundância de informação para que possa se familiarizar
rapidamente com o seu dispositivo e utilizá-lo da melhor forma. Nas Sugestões também
pode encontrar um conjunto de guias do utilizador para obter instruções mais detalhadas.

Introdução às secções de Sugestões:
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• Coleções: navegue através dos cartões de fácil leitura que contêm um clipe curto ou uma
imagem para ficar a conhecer as funcionalidades mais úteis no seu dispositivo. Os cartões
são categorizados para que possa ir diretamente para uma categoria que lhe interesse.

• Mais sugestões: encontre instruções detalhadas nos guias do utilizador completos.

• Eu: configure as definições relacionadas. Por exemplo, procure atualizações para a aplicação
Sugestões.

Funções principais fornecidas por Sugestões:

• Pesquisa: encontre aquilo que procura ao procurar na barra de pesquisa de Sugestões. Os
resultados da pesquisa também incluem tópicos relacionados que poderá querer ficar a
conhecer.

• Gostar e não gostar: classifique os cartões e dê a sua opinião.

• Experimentar funcionalidades: um botão de Experimentar está disponível em certos
cartões para que possa experimentar a funcionalidade imediatamente.

A funcionalidade varia consoante o dispositivo.
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Definições

Procurar itens nas Definições

Localizar rapidamente o que procura
Cansado de percorrer camadas e camadas de definições? Basta procurá-las utilizando a caixa
de pesquisa.

• Deslize para baixo a partir do meio do ecrã para visualizar a caixa de pesquisa. Introduza o
nome de uma definição para obter os resultados da pesquisa.

• Abra as Definições e introduza o nome de uma definição na caixa de pesquisa na parte de
cima do ecrã para obter os resultados da pesquisa.

Wi-Fi

Introdução ao Wi-Fi
Estabelecer ligação à Internet através de uma rede Wi-Fi é uma forma eficaz para poupar
dados móveis. Também pode ativar a verificação de segurança do Wi-Fi para evitar pontos de
acesso perigosos e garantir um acesso à Internet seguro.

Ligar a uma rede Wi-Fi
Tenha cuidado adicional ao estabelecer ligação a um ponto de acesso Wi-Fi público para
evitar riscos de segurança e perdas económicas resultantes de fugas dos seus dados
pessoais.

1 Aceda a Definições > Wi-Fi e ative Wi-Fi.

2 Estabeleça ligação a uma rede Wi-Fi no ecrã Wi-Fi através de um dos seguintes métodos:

• Selecione uma rede Wi-Fi para ligação em Redes disponíveis. É necessária uma
palavra-passe para redes encriptadas.

• Para adicionar manualmente uma rede Wi-Fi, percorra o ecrã até ao fundo, toque em
Adicionar rede e introduza a SSID e a palavra-passe conforme indicado para
completar a ligação.

O ícone  apresentado na barra de estado indica que o dispositivo se encontra ligado à
rede Wi-Fi.

Transferir dados por Wi-Fi Direct
Pode utilizar o Wi-Fi Direct para transferir dados entre dispositivos Huawei. O Wi-Fi Direct
permite-lhe transferir ficheiros grandes para um dispositivo próximo mais rapidamente do
que o Bluetooth e sem ter de emparelhar os dispositivos.
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1 No dispositivo de destino, aceda a Definições > Wi-Fi e ative Wi-Fi.

2 Aceda a Mais definições > Wi-Fi Direct para começar a procurar dispositivos próximos
que tenham o Wi-Fi Direct ativado.

3 No dispositivo de envio, toque continuamente para selecionar os ficheiros que quer

partilhar, toque em  e selecione Wi-Fi Direct.
Estes passos poderão variar se estiver a partilhar ficheiros diretamente a partir de uma
aplicação.

4 Toque no ícone do dispositivo de destino para estabelecer uma ligação e, em seguida,
partilhe os ficheiros.

5 No dispositivo de destino, aceite o pedido de transferência por Wi-Fi Direct.

Em seguida, aceda a Ficheiros > Categorias > Memória > Wi-Fi Direct para ver os ficheiros
recebidos.

Selecionar uma rede com Wi-Fi+
Quando o Wi-Fi+ está ativado, assim que o dispositivo detetar uma rede de Wi-Fi à qual foi
ligado anteriormente ou que esteja desbloqueada, irá ativar automaticamente o Wi-Fi e
ligar-se à rede. O seu dispositivo também irá avaliar a estabilidade de redes Wi-Fi e mudar
para os dados móveis quando o sinal Wi-Fi for fraco.

1 Aceda a Definições > Wi-Fi.

2 Toque em Mais definições para ativar ou desativar o Wi-Fi+.

Bluetooth

Bluetooth
Pode ligar o seu dispositivo a auriculares, altifalantes e kits para automóvel por Bluetooth.
Também pode utilizar o Bluetooth para partilhar dados entre o seu dispositivo e outros
dispositivos.

Certifique-se de que o seu dispositivo está a menos de 10 metros de outros dispositivos
Bluetooth.

Ativar ou desativar o Bluetooth

Pode ativar ou desativar o Bluetooth utilizando uma das seguintes formas:

• Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações, continue
a deslizar para baixo para mostrar todos os interruptores de atalhos e, em seguida, ative ou
desative o Bluetooth. Toque continuamente no comutador para aceder ao ecrã de
definições de Bluetooth.

• Aceda a Definições > Bluetooth e ative ou desative Bluetooth.
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Definir um nome do Bluetooth

Defina um nome do Bluetooth para o seu dispositivo para o identificar facilmente durante a
ligação.

1 No ecrã das definições Bluetooth, ative o comutador Bluetooth.

2 Toque em Nome do dispositivo, introduza o nome e, em seguida, toque em OK.

Emparelhar com um dispositivo Bluetooth

1 Ative o Bluetooth no dispositivo alvo e defina-o como detetável. Para obter instruções
detalhadas, consulte o guia do utilizador do dispositivo.

2 A partir do seu dispositivo, aceda ao ecrã de definições de Bluetooth e ative Bluetooth
para que o seu dispositivo procure automaticamente dispositivos Bluetooth nas
imediações.

3 Na lista de Dispositivos disponíveis, selecione o que quer emparelhar com o seu
dispositivo e siga as instruções no ecrã para concluir o emparelhamento.

No ecrã de definições de Bluetooth, toque em  para ver sugestões para ligar vários
dispositivos Bluetooth.

Transferir ficheiros por Bluetooth

Pode utilizar o Bluetooth para transferir vídeos, imagens, contactos, entre outros, para outro
dispositivo desde que ambos os dispositivos se encontrem dentro do alcance efetivo do
Bluetooth.

1 Emparelhe os dispositivos de envio e de destino através de Bluetooth.

2 No dispositivo de envio, toque continuamente num ficheiro, selecione os ficheiros que

quer partilhar, toque em  e selecione Bluetooth.
As operações poderão variar se estiver a partilhar ficheiros diretamente a partir de
aplicações.

3 Toque no nome do Bluetooth do dispositivo de destino para iniciar a partilha.

4 No dispositivo de destino, aceite o pedido de transferência por Bluetooth.

Desemparelhar um dispositivo Bluetooth

1 No ecrã das definições Bluetooth, ative o comutador Bluetooth.

2 Na lista de Dispositivos emparelhados, toque em  junto ao nome do dispositivo que
pretende desemparelhar e, em seguida, toque em Desemparelhar.

Dados móveis
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Ligar aos dados móveis

1 Certifique-se de que os dados móveis estão disponíveis no seu cartão SIM.

2 Estabeleça ligação aos dados móveis através de um dos seguintes métodos:

• Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações. Em
seguida, volte a deslizar para baixo para apresentar todos os atalhos. Ative Dados
móveis.

• Aceda a Definições > Rede móvel > Dados móveis e ative Dados móveis.

Para conservar a bateria e reduzir a utilização de dados móveis, desative o serviço de dados
móveis quando não precisar dele.

Ativar o 5G
• Os serviços 5G apenas estão disponíveis em alguns países e regiões.

• Nem todos os dispositivos suportam 5G.

5G refere-se à quinta geração da tecnologia de comunicações móveis. Comparada com uma
rede 4G, uma rede 5G tem uma velocidade de transmissão de dados mais alta e um atraso
mais curto.

Quando estão inseridos dois cartões SIM, apenas o cartão SIM predefinido para dados móveis
irá suportar 5G, enquanto que o outro apenas irá suportar 4G/3G/2G.

1 O serviço 5G depende do suporte de rede da sua operadora e da implementação dos
serviços relevantes por parte da mesma. Contacte a sua operadora para ativar o serviço
5G.

2 Se o seu dispositivo tiver dois cartões SIM inseridos, aceda a Definições > Rede móvel >
Gestão dos SIM e defina o SIM 1 ou SIM 2 como o cartão SIM predefinido para dados
móveis.

3 Aceda a Definições > Rede móvel > Dados móveis e ative 5G para o SIM predefinido
para dados móveis.

O serviço 5G poderá não estar disponível em certas áreas devido a interferência da
frequência na rede da operadora.

Gerir cartões SIM
Pode ativar ou desativar cartões SIM e nomeá-los para uma identificação mais fácil.

Ativar ou desativar um cartão SIM

Aceda a Definições > Rede móvel > Gestão dos SIM, e ative ou desative um cartão SIM
conforme necessário.

Quando desativado, um cartão SIM não pode ser utilizado para chamadas, mensagens ou
para aceder à Internet.
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Atribuir nome ao seu cartão SIM

Pode atribuir um nome aos seus cartões SIM para uma identificação e gestão mais simples.
Por exemplo, pode identificar um cartão SIM como “Trabalho” e o outro como “Pessoal”.

Aceda a Definições > Rede móvel > Gestão dos SIM, e toque em  para editar o nome
do cartão SIM.

Configurar a gestão de cartões SIM
Se o seu dispositivo tiver dois cartões SIM inseridos, pode definir um como o SIM predefinido
para dados móveis e o outro como o SIM predefinido para chamadas, ou ativar o
reencaminhamento de chamadas entre os dois cartões SIM.

Esta funcionalidade apenas é aplicável em dispositivos de dois SIM.

Definir um cartão SIM predefinido para dados móveis e um cartão SIM predefinido para
chamadas

Aceda a Definições > Rede móvel > Gestão dos SIM e defina o SIM 1 ou SIM 2 como o
cartão SIM predefinido para dados móveis ou cartão SIM predefinido para chamadas.

Ativar o reencaminhamento de chamadas entre os cartões SIM

Após ativar o reencaminhamento de chamadas para ambos os cartões SIM, as chamadas
recebidas num cartão SIM não disponível serão reencaminhadas para o outro.

Esta funcionalidade requer o suporte da sua operadora. Para obter detalhes, contacte a
sua operadora.

1 Aceda a Definições > Rede móvel > Gestão dos SIM > Reencaminhamento de
chamadas entre os SIM.

2 Selecione um modo de reencaminhamento de chamadas e ative o comutador
correspondente.
O reencaminhamento de chamadas entre dois cartões SIM será ativado quando estiver
configurado para ambos os cartões SIM.

Trocar rapidamente o SIM predefinido para dados móveis

Se tiverem sido instalados dois cartões SIM no dispositivo, pode utilizar um atalho para trocar
rapidamente o cartão SIM predefinido para dados móveis.

1 Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações. Em
seguida, volte a deslizar para baixo para mostrar todos os atalhos. Ative Dados móveis.

2 Toque no texto por baixo de  até ser apresentado um aviso e, em seguida, selecione
um cartão SIM e toque em OK.

Quando o aviso for apresentado, toque em Definições para aceder ao ecrã Gestão dos
SIM.
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eSIM
O SIM embutido (eSIM) é um cartão SIM virtual que pode ser utilizado em vez de um cartão
SIM físico. Um cartão eSIM funciona como um cartão SIM físico, mas não ocupa espaço e
pode ser associado a vários números de cartão. Pode mudar livremente de operadora para
encontrar a melhor oferta para si.

• Esta funcionalidade pode variar consoante a sua operadora.

• Esta funcionalidade apenas está disponível em alguns países e regiões.

• Esta funcionalidade poderá variar consoante o dispositivo.

Solicitar um cartão eSIM

Contacte a sua operadora para solicitar um cartão eSIM.

Deve fornecer as informações da ID do SIM embutido (EID) quando solicitar um cartão eSIM.
Estas informações estão relacionadas com o facto de o seu dispositivo ter ou não um chipset
inteligente eSIM incorporado. Para ver estas informações, aceda a Definições > Sobre o
telefone > Mostrar EID. Se as informações EID não forem apresentadas, tal indica que esta
funcionalidade não é suportada no seu dispositivo.

• Pode solicitar múltiplos cartões eSIM, cujo número máximo é determinado pela
capacidade do chipset do eSIM do seu dispositivo. Se o número de cartões eSIM que
solicitar ultrapassar o limite, verá um pedido no seu dispositivo que indica que não
pode adicionar mais cartões eSIM.

• Apenas pode ser utilizado um cartão eSIM de cada vez.

Adicionar um cartão eSIM

1 Aceda a Definições > Rede móvel > Gestão dos SIM.

• Se o seu dispositivo for de SIM único, o ecrã Gestão dos SIM apresenta duas opções
na mesma: SIM 1 e SIM 2. Por defeito, o cartão eSIM é instalado na ranhura SIM 2.

• Se o seu dispositivo suportar dois SIM e já se encontrar um cartão SIM físico
inserido na ranhura SIM 2, será indicado a desativar o SIM 2 quando adicionar um
cartão eSIM. A inserção ou remoção do SIM 2 não irá afetar os serviços do eSIM.

2 Toque em  junto a SIM 2. Execute uma das seguintes operações para adicionar o
cartão eSIM:

• Leia o código QR: depois de solicitar um número para o cartão eSIM, a operadora irá
fornecer um código QR. Após efetuar a leitura do código QR, o seu dispositivo irá
transferir e instalar o ficheiro de configuração e ativar o novo cartão eSIM por defeito.

• Digitalize a imagem: se não puder utilizar a câmara para efetuar a leitura do código
QR fornecido pela operadora (por exemplo, quando está a solicitar um cartão eSIM
através da aplicação da operadora), guarde o código QR fornecido pela operadora
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como uma imagem. Toque em Selecionar da Galeria durante a leitura de um código
QR e selecione a imagem do código QR guardada. O seu dispositivo irá identificar
automaticamente o código QR e transferir e instalar o ficheiro de configuração.

• Introduza o código de ativação: toque em Introduzir manualmente e, em seguida,
siga as instruções no ecrã para introduzir o código de ativação fornecido pela sua
operadora.

Ativar o cartão eSIM

Ative um cartão eSIM se o quiser voltar a utilizar.

No ecrã Gestão dos SIM, toque em  junto a SIM 2. Ative o cartão eSIM como indicado.

Desativar o cartão eSIM

Se não quiser utilizar um cartão eSIM ou se quiser mudar para outro cartão eSIM, poderá
desativá-lo facilmente.

Depois de desativar um cartão eSIM, não poderá utilizá-lo para comunicar com terceiros. No
entanto, a tarifa mensal não será suspensa ou terminada. Após o cartão eSIM ser desativado,
as informações do cartão eSIM permanecem na lista de eSIM e poderá voltar a ativar o
cartão eSIM.

No ecrã Gestão dos SIM, toque em  junto a SIM 2. Desative o cartão eSIM como
indicado.

Se quiser mudar o SIM 2 para um cartão físico, toque em SIM físico. O seu dispositivo irá
desativar automaticamente o cartão eSIM.

Alguns cartões eSIM não podem ser desativados após serem ativados. Para obter
detalhes, contacte a sua operadora.

Dar um nome ao cartão eSIM

Pode dar nomes diferentes aos seus cartões eSIM, tais como "Trabalho" ou "Pessoal".

No ecrã Gestão dos SIM, toque em  junto a SIM 2 e, em seguida, siga as instruções no
ecrã para editar o nome do cartão eSIM.

Eliminar um cartão eSIM

Pode eliminar um cartão eSIM que já não seja utilizado. O cartão eSIM eliminado não pode
ser restaurado e não será apresentado na lista de eSIM.

Desative o cartão eSIM antes de o eliminar.

No ecrã Gestão dos SIM, toque em  junto a SIM 2. Siga as instruções no ecrã para
eliminar o cartão eSIM.
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• A eliminação de um cartão eSIM não significa o cancelamento do contrato com a
operadora. A operadora continuará a cobrar o cartão eSIM. Para parar as cobranças,
contacte a sua operadora para remover o registo do serviço do cartão eSIM.

• Alguns cartões eSIM não podem ser eliminados. Para obter detalhes, contacte a sua
operadora.

Restaurar o cartão eSIM para as definições de fábrica

• Se selecionar Repor e manter os eSIM durante o restauro das definições de fábrica do seu
dispositivo, o cartão eSIM continuará a poder ser utilizado depois de voltar a ligar o
dispositivo.

• Se selecionar Repor, as informações sobre o cartão eSIM serão eliminadas e o eSIM não
poderá voltar a ser utilizado. Isto não significa o cancelamento do contrato com a
operadora. A operadora continuará a cobrar o número do cartão. Para parar as cobranças,
contacte a sua operadora para cancelar o registo do serviço do cartão eSIM.

As informações do cartão eSIM são os seus dados pessoais e deve ter cuidado com elas.

Partilhar a sua ligação de rede com outros dispositivos
Quando o Ponto de acesso pessoal for ativado, poderá partilhar com outros dispositivos os
seus dados móveis ou a rede Wi-Fi à qual o dispositivo se encontra ligado.

Partilhar a sua rede por Ponto de acesso pessoal

• Os itens de definições variam consoante o dispositivo. Se o seu dispositivo não
apresentar um item específico, indica que a funcionalidade correspondente não é
suportada.

• Algumas redes Wi-Fi que requerem autenticação não podem ser partilhadas.

Aceda a Definições > Rede móvel > Ponto de acesso pessoal e ative Ponto de acesso
pessoal. Em seguida, a ligação de dados móveis ou de rede Wi-Fi do seu dispositivo será
partilhada com outros dispositivos.

Também pode executar o seguinte para o ponto de acesso pessoal:

• Defina Nome do dispositivo.

• Defina Palavra-passe.

• Toque em Dispositivos ligados para ver a lista de dispositivos ligados e a lista de bloqueio.
Toque num dispositivo na lista Dispositivos ligados par ao mover para a lista Lista de
bloqueio como indicado. Também pode remover um dispositivo da lista.

• Se estiver a partilhar uma rede de dados móveis, também pode tocar em Mais para definir
Limite de dados e Banda do ponto de acesso.

Partilhar a sua rede por Bluetooth

1 Aceda a Definições > Bluetooth e ative Bluetooth. Selecione um dispositivo e siga as
instruções no ecrã para concluir o emparelhamento.
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2 Aceda a Definições > Rede móvel > Ponto de acesso pessoal > Mais e ative Partilha de
Internet via Bluetooth.

3 No ecrã das definições de Bluetooth do dispositivo emparelhado, toque em  junto ao
nome do dispositivo emparelhado e ative Acesso à internet para partilhar a sua rede.

Partilhar a sua rede por USB

1 Utilize um cabo USB para ligar o dispositivo ao computador.

2 No seu dispositivo, aceda a Definições > Rede móvel > Ponto de acesso pessoal > Mais,
e ative Via USB para partilhar os seus dados móveis ou a rede Wi-Fi atualmente ligada.

Utilizar a VoLTE para efetuar chamadas de vídeo HD
Voice over LTE (VoLTE) é uma tecnologia de transmissão de dados baseada em IP. Quando a
VoLTE está ativada, pode efetuar chamadas enquanto acede à Internet no seu dispositivo. Se
o seu dispositivo suportar VoLTE dupla com dois cartões SIM, pode receber uma chamada
num cartão SIM mesmo enquanto o outro cartão SIM está numa chamada.

A VoLTE também lhe oferece períodos de ligação de chamada mais rápidos e uma maior
qualidade para chamadas de vídeo.

Ativar a VoLTE

1 Contacte a sua operadora para ativar o serviço de VoLTE para o seu cartão SIM. Se ambos
os tabuleiros dos cartões SIM, principal e secundário, de um dispositivo de dois SIM
suportarem a VoLTE, esta função pode ser ativada para ambos os cartões SIM.

2 Se estiverem inseridos dois cartões SIM, aceda a Definições > Rede móvel > Dados
móveis. Na área das definições de rede do cartão SIM 1 ou SIM 2, ative Chamadas VoLTE.

• Esta funcionalidade pode variar consoante a sua operadora.

• Os serviços 5G apenas estão disponíveis em alguns países e regiões.

Efetuar uma chamada de vídeo

As chamadas de vídeo apenas são possíveis quando ambos os intervenientes estiverem a
utilizar dispositivos com VoLTE ativada.

1 Abra o Telefone, toque no separador Contactos ao fundo do ecrã e, em seguida,
selecione o contacto para o qual pretende ligar.

2 Toque em  para efetuar uma chamada de vídeo.

Durante uma chamada de voz, pode tocar em  para mudar para uma chamada de vídeo.

Gerir a utilização de dados
Abra as Gestor, em seguida, toque em Utilização de dados para ver a utilização de dados e
gerir o acesso à rede.
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Ver e gerir aplicações de consumo de dados excessivo

1 Pode descobrir quantos dados as suas aplicações estão a utilizar comparando-as umas às
outras, acedendo a Utilização de dados este mês no ecrã de utilização de dados.

2 Toque numa aplicação de consumo de dados excessivo para definir limites de utilização de
dados, roaming de dados ou utilização de dados em segundo plano para a mesma.

Ver e definir a Permissão de acesso à rede de uma aplicação

No ecrã de utilização de dados, toque em Acesso à rede e, em seguida, altere as definições
para aplicações que consomem dados excessivos (como aplicações de transmissão de vídeo)
para que apenas possam ser utilizadas quando estiver ligado a uma rede Wi-Fi.

Ativar ou desativar a poupança de dados inteligente

Ative a poupança de dados inteligente para impedir que aplicações utilizem dados móveis em
segundo plano.

1 No ecrã da utilização de dados, toque em Poupança de dados inteligente e, em seguida,

ative-a. Depois, o ícone  será apresentado na barra de estado.

2 Se quiser permitir o acesso ilimitado a dados para algumas aplicações, mesmo quando a
serem executadas em segundo plano, ative os comutadores para essas aplicações.

Adicionar lembretes de utilização de dados móveis

Adicione planos de dados aos seus cartões SIM e lembretes de utilização no Gestor para que
se mantenha informado sobre o consumo de dados.

1 No ecrã Utilização de dados, aceda a Mais definições de dados > Limite de dados
mensais e siga as instruções no ecrã para adicionar um plano de dados.

2 No ecrã Mais definições de dados, toque em Notificações de utilização. A partir daí,
pode definir o envio de uma notificação ou a desativação dos dados móveis assim que o
limite de dados mensal ou o limite de roaming de dados seja atingido.

3 No ecrã Mais definições de dados pode definir para Mostrar dados utilizados quando o
ecrã está bloqueado.

Ativar o roaming de dados
Quando tiver ativado o serviço de roaming, pode ativar esta funcionalidade para utilizar
dados móveis quando viajar para o estrangeiro.

• Esta funcionalidade requer o suporte da sua operadora. Para obter detalhes, contacte a
sua operadora.

• Poderão ser aplicados custos durante a utilização do serviço de roaming. Para obter
detalhes sobre como são cobradas as taxas de roaming de dados, contacte a sua
operadora.

Aceda a Definições > Rede móvel > Dados móveis e ative Roaming de dados.
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Se o seu telemóvel tiver dois cartões SIM instalados, configure as definições separadas para o
SIM 1 e para o SIM 2, respetivamente.

Mais ligações

Ativar ou desativar o modo de avião
Durante um voo, pode ativar o modo de avião se requerido pela companhia aérea. No modo
de avião, o seu dispositivo não poderá efetuar chamadas, enviar ou receber mensagens SMS,
nem utilizar dados móveis, mas todas as outras funções permanecerão disponíveis.

Pode ativar ou desativar o modo de avião utilizando um dos seguintes métodos:

• Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações. Em

seguida, volte a deslizar para baixo para apresentar todos os atalhos. Toque em  para
ativar ou desativar o Modo de avião.

• Aceda a Definições > Rede móvel e ative ou desative Modo de avião.

Quando o modo de avião for ativado, o Wi-Fi e o Bluetooth serão automaticamente
desativados. Pode voltar a ativá-los, se permitido pela companhia aérea.

Certifique-se de que o seu dispositivo foi atualizado para a versão do sistema mais
recente.

Apresentação da NFC
A Near Field Communication - Comunicação de Campo Próximo (NFC) é uma tecnologia de
comunicações de curto alcance sem fios que permite dispositivos móveis e outros dispositivos
eletrónicos se liguem de diversas formas, permitindo-lhe transferir dados e efetuar
pagamentos móveis com facilidade.

• Nem todos os dispositivos suportam NFC.

• Ative Leitura e escrita/P2P no ecrã das definições de NFC, se existente. Esta
funcionalidade pode variar consoante a sua operadora.

Ativar ou desativar a NFC

Pode ativar ou desativar a NFC das seguintes formas:

• Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações, continue
a deslizar para baixo para mostrar todos os interruptores de atalhos e, em seguida, ative ou
desative a NFC. Pode tocar continuamente em NFC para aceder ao ecrã das definições.

• Aceda a Definições > Mais ligações > NFC e ative ou desative a NFC.

Partilhar dados com o Huawei Beam

Pode encostar os sensores NFC dos dois dispositivos Huawei para transferir rapidamente
dados entre eles, sem precisar de emparelhar os dispositivos.
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1 Aceda a Definições > Mais ligações e ative a NFC e o Huawei Beam no dispositivo de
origem e no dispositivo de destino.

2 No dispositivo que está a enviar dados, toque continuamente num ficheiro, selecione os

ficheiros que quer partilhar, toque em  e selecione Huawei Beam.
Estes passos poderão variar se estiver a partilhar ficheiros diretamente a partir de uma
aplicação.

3 Mantenha os dois dispositivos desbloqueados e os ecrãs ligados, em seguida, mantenha os
sensores NFC (localizados perto da câmara traseira) de ambos os dispositivos encostados
um ao outro até ouvir um aviso sonoro e o ecrã de partilha encolher, indicando uma
ligação bem-sucedida e o início de transferência dos ficheiros.

Assim que a transferência for iniciada, pode separar ligeiramente os dispositivos, mas
mantendo-os a uma distância de 10 cm um do outro.

Efetuar pagamentos rápidos com NFC

Se instalou uma aplicação de pagamento (como o Alipay ou o WeChat) no seu dispositivo e
ativou um serviço de pagamento, pode efetuar pagamentos através de NFC.

1 Abra a NFC e aceda ao ecrã de definições de NFC, em seguida, selecione uma aplicação
como Aplicação predefinida.

2 Ative os pagamentos através de NFC na aplicação de pagamento.

3 Encoste o sensor NFC (localizado junto à câmara traseira) do dispositivo ao sensor NFC de
um terminal POS para fazer aparecer automaticamente o ecrã de pagamento. Conclua o
pagamento com uma palavra-passe ou com a impressão digital.

Projetar sem fios o ecrã do seu dispositivo
Por motivos de segurança, depois de projetar sem fios o ecrã do telemóvel para um ecrã
grande (tal como uma TV) para trabalho ou entretenimento, as notificações tais como
notificações de chamadas recebidas, mensagens SMS e alarmes apenas serão apresentadas
no telemóvel.

1 Execute o seguinte com base no modelo e funções do ecrã grande:

• Se o ecrã grande suportar Miracast, ative o comutador da projeção sem fios do ecrã.

• Se o ecrã grande não suportar Miracast, ligue um adaptador HDMI sem fios ao ecrã.
Certifique-se de que o adaptador HDMI sem fios está ligado a uma fonte de
alimentação.

Para verificar se o ecrã grande suporta o Miracast e como ativar a projeção sem fios
no mesmo, consulte o guia do utilizador ou o apoio ao cliente do fabricante do ecrã
grande.

2 No seu dispositivo, deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de

notificações e ative .

3 Deslize para baixo novamente para mostrar todos os atalhos e ative a Projeção sem fios.
O seu dispositivo irá começar a procurar dispositivos de apresentação disponíveis.
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Também pode aceder a Definições > Mais ligações > Projeção fácil e acionar Projeção
sem fios.

4 Na lista de dispositivos, toque no nome que corresponde ao ecrã grande ou ao adaptador
HDMI sem fios para concluir a ligação de projeção.

Depois da ligação ser estabelecida, pode colocar o seu telemóvel no modo horizontal para
uma melhor apresentação. As notificações de chamadas recebidas, as mensagens e os

alarmes apenas são apresentados no telemóvel. Para alterar as definições, toque em  e
desative Ocultar notificações.

Para sair da projeção sem fios, aceda a  > Desligar.

Projeção do dispositivo através de uma ligação com fios
Pode projetar o ecrã do seu dispositivo num ecrã grande (por exemplo, uma TV) utilizando
uma ligação com fios.

É recomendado que adquira os acessórios através dos canais autorizados.

Projeção através de um cabo Tipo-C

1 Prepare um cabo Tipo-C.
Utilize um cabo Tipo-C para HDMI, Tipo-C para DP ou Tipo-C para MiniDP, consoante o
seu ecrã grande.
 

2 Ligue a ponta Tipo-C ao seu dispositivo e a outra ponta ao ecrã grande.
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3 No monitor, defina a entrada HDMI, DP ou MiniDP correspondente como fonte do sinal.

Projeção através de uma estação de acoplamento

Pode utilizar uma estação de acoplamento para ligar o seu dispositivo a um ecrã grande, e
ligá-los a um teclado e um rato com fios.

1 Prepare uma estação de acoplamento.
Estão disponíveis vários tipos de porta numa estação de acoplamento. Se o ecrã grande
suportar HDMI e precisar de utilizar um rato e teclado com fios, utilize uma estação de
acoplamento com, pelo menos, uma porta HDMI e duas portas USB.
 

2 Ligue o seu dispositivo e o ecrã grande à estação de acoplamento e, em seguida, ligue o
rato e teclado com fios à estação de acoplamento.
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3 No monitor, defina a entrada HDMI, DP ou MiniDP correspondente como fonte do sinal.

Huawei Share
A Huawei Share é uma tecnologia sem fios que lhe permite transferir imagens, vídeos,
documentos e outros tipos de ficheiros rapidamente entre dispositivos. Esta tecnologia utiliza
Bluetooth para descobrir dispositivos próximos que suportam Huawei Share e Wi-Fi Direct
para transferir ficheiros sem utilizar dados móveis.

Ativar ou desativar o Huawei Share

Pode ativar ou desativar o Huawei Share utilizando uma das seguintes formas:

• Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações. Em
seguida, volte a deslizar para baixo para mostrar todos os atalhos e, depois, ative ou
desative o Huawei Share. Também pode tocar continuamente em Huawei Share para
aceder ao respetivo ecrã de definições.

• Aceda a Definições > Mais ligações > Huawei Share para ativar ou desativar o Huawei
Share.

Partilhar rapidamente ficheiros entre os dispositivos com Huawei Share

Pode utilizar a Huawei Share para partilhar rapidamente ficheiros entre dispositivos Huawei.
O destinatário pode pré-visualizar os ficheiros antes de serem enviados e, em seguida, ver
todo o conteúdo dos ficheiros quando forem recebidos. Por exemplo, o destinatário pode ver
as imagens ou os vídeos recebidos na Galeria.
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1 No dispositivo de destino, ative o Huawei Share.

2 No dispositivo de envio, toque continuamente para selecionar um ficheiro ou álbum que

quer partilhar e, em seguida, toque em . Toque em Huawei Share e, em seguida,
toque no ícone do dispositivo de destino para enviar o ficheiro.

Estes passos poderão variar se estiver a partilhar ficheiros diretamente a partir de uma
aplicação.

3 No dispositivo de destino, toque em Aceitar para aceitar a transferência.

Para ver os ficheiros recebidos, abra Ficheiros, toque no separador Categorias e, em seguida,
aceda a Memória > Huawei Share.

Também pode ver as imagens ou os vídeos recebidos acedendo a Galeria > Álbuns >
Huawei Share.

Partilhar ficheiros entre o seu dispositivo e um computador com o Huawei Share

Pode utilizar o Huawei Share para partilhar ficheiros sem fios de forma simples entre o seu
dispositivo e um computador (Windows ou macOS).
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1 Certifique-se de que o dispositivo e o computador estão ligados à mesma rede Wi-Fi.

2 No seu dispositivo, aceda ao ecrã de definições de Huawei Share e ative Huawei Share e
Partilhar com computador.

3 Tome nota do nome apresentado junto a Nome visível aos computadores, bem como do
nome de utilizador e da palavra-passe em Verificação.

4 Execute as seguintes operações num computador com Windows (desktop ou computador
portátil) ou num computador com macOS (computador portátil):

• Windows: Aceda a Este PC (Computador) > Rede no computador.

• macOS: Aceda a Localizar > Ir > Rede no computador.
Atualmente, esta funcionalidade apenas está disponível em computadores MAC
com o macOS, versões 10.8 a 10.14.

5 No seu computador, clique duas vezes no nome do dispositivo e, em seguida, introduza o
nome de utilizador e a palavra-passe anotados anteriormente.

6 Abra uma pasta partilhada no seu dispositivo, como a pasta do Armazenamento interno
ou Álbum para ver, editar ou copiar ficheiros do seu dispositivo para o computador ou
vice-versa.
As alterações efetuadas a ficheiros nas pastas partilhadas no seu computador serão
sincronizadas automaticamente com o seu dispositivo e vice-versa.
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Impressão com um toque com o Huawei Share

Quando estiver próximo de uma impressora que suporte Huawei Share, pode utilizar o
Huawei Share para localizar a impressora e imprimir imagens ou ficheiros PDF armazenados
no seu dispositivo.
 

1 Dependendo do tipo de impressora, certifique-se do seguinte:

• Impressoras compatíveis com Wi-Fi: a impressora deverá estar ligada e com ligação à
mesma rede que o seu dispositivo.

• Impressoras compatíveis com WiFi Direct: a impressora deverá estar ligada e ter o WiFi
Direct ativado.

• Impressoras com Bluetooth: a impressora deverá estar ligada e localizável através de
Bluetooth.

2 No seu dispositivo, pré-visualize o ficheiro que quer imprimir e, em seguida, aceda a
Partilhar > Huawei Share.

3 Assim que a impressora for localizada, toque no nome correspondente no seu dispositivo e
ajuste as definições no ecrã de pré-visualização. Em seguida, basta tocar em IMPRIMIR
para imprimir.
Se estiver a ligar uma impressora por Bluetooth ao seu dispositivo pela primeira vez,
localize a impressora no seu dispositivo, toque no nome da impressora e, em seguida,
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prima continuamente no botão Ligar da impressora durante cerca de 1 segundo para
confirmar a ligação.

Para obter uma lista de impressoras suportadas, toque em Ajuda no ecrã de partilha do
Huawei Share, selecione Impressoras e, em seguida, toque em Quais são as impressoras
suportadas? para ver a lista.

Transferir dados entre o seu dispositivo e um computador com um cabo
USB

1 Ligue o seu dispositivo a um computador com um cabo USB. Depois de o controlador ser
instalado automaticamente no computador, será apresentado o nome da drive
correspondente ao seu dispositivo.

2 No seu dispositivo, deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de
notificações, continue a deslizar para baixo para mostrar todos os comutadores de atalho,
aceda a Toque para mais opções e selecione um modo de ligação USB para transferir
dados.

• Transferir fotografias: utilize o protocolo de transferência de imagem (PTP) para
transferir fotografias entre o seu dispositivo e o computador. Na nova drive
apresentada no computador, pode ver fotografias armazenadas no seu dispositivo ou
copiar e colar fotografias entre o dispositivo e o computador.

• Transferir ficheiros: utilize o protocolo de transferência multimédia (MTP) para
transferir ficheiros de multimédia entre o dispositivo e o computador. Na nova drive
apresentada no computador, pode ver fotografias armazenadas no seu dispositivo ou
copiar e colar fotografias entre o dispositivo e o computador.

Instale o Windows Media Player 11 ou uma versão mais recente no seu
computador para ver ficheiros de multimédia no seu dispositivo.

• Entrada de MIDI: utilize o seu dispositivo como o dispositivo de introdução de áudio
da Interface digital de instrumentos musicais (MIDI) e reproduza música no seu
computador.

Imprimir imagens e documentos
Associe o dispositivo a uma impressora com certificação Mopria através de Wi-Fi e poderá
imprimir imagens e documentos do dispositivo.

Associar o dispositivo a uma impressora

1 Consulte o manual da impressora ou contacte o fabricante para verificar se tem
certificação Mopria.
Caso não tenha, contacte o fabricante para instalar a aplicação ou o plug-in
correspondente no dispositivo.

2 Ligue o dispositivo e a impressora à mesma rede Wi-Fi através de um dos seguintes
métodos:
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• Ligar a um router Wi-Fi: ative o Wi-Fi na impressora e ligue-a ao router Wi-Fi. No seu
dispositivo, aceda a Definições > Wi-Fi, ative Wi-Fi, toque no mesmo router Wi-Fi e
siga as instruções no ecrã para concluir as definições.

• Ligar com o Wi-Fi Direct: Se a impressora suportar o Wi-Fi Direct, siga as instruções no
manual da impressora para ativar esta funcionalidade. No seu dispositivo, aceda a
Definições > Wi-Fi, ative Wi-Fi, aceda a Mais definições > Wi-Fi Direct e toque no
nome da impressora para estabelecer a ligação.

• Ligar ao ponto de acesso da impressora: se a impressora também funcionar como
ponto de acesso sem fios, siga as instruções no manual da mesma para ativar o ponto
de acesso e definir uma palavra-passe. No seu dispositivo, aceda a Definições > Wi-Fi,
ative Wi-Fi, toque no ponto de acesso da impressora e siga as instruções no ecrã para
concluir as definições.

3 Aceda a Definições > Mais ligações > Imprimir > Serviço de impressão predefinido e
ative Serviço de impressão predefinido.

4 Selecione a impressora a partir dos resultados da pesquisa e siga as instruções no ecrã
para adicionar a impressora.

Imprimir ficheiros

Para imprimir ficheiros através de Galeria e Bloco de notas, efetue o seguinte:

• Imprimir uma imagem: Abra a Galeria. Abra a imagem que quer imprimir, aceda a Mais >
Imprimir/exportar c/ PDF, selecione a impressora e siga as instruções no ecrã para concluir
a impressão.

• Imprimir uma nota: Abra o Bloco de notas. Abra a nota que quer imprimir, toque em
Imprimir e siga as instruções no ecrã para concluir a impressão.

Ligar a uma rede VPN
Uma rede privada virtual (VPN) é uma ligação temporária que prolonga uma rede privada a
uma rede pública, encriptando a transmissão de dados para oferecer segurança.

Quando estiver a trabalhar fora do escritório, pode utilizar uma VPN para aceder à Intranet
da sua empresa de forma segura.

Os seguintes tipos de servidor são suportados:

• PPTP: significa Protocolo de túnel Ponto a Ponto, oferecendo encriptação MPPE.

• L2TP: significa Protocolo de túnel L2TP (Data Link Layer), oferecendo encriptação IPSec PSK
e IPSec RSA.

• IPSec Xauth: oferece encriptação PSK, RSA e RSA Híbrida.

Ligar a um servidor PPTP

1 Obtenha os dados necessários, como o nome e o endereço do servidor da VPN, do seu
administrador do servidor da VPN.
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2 Aceda a Definições > Mais ligações > VPN > Adicionar rede VPN, introduza o nome da
VPN, defina o tipo de servidor para PPTP e, em seguida, introduza o endereço do servidor.

3 Se o servidor da VPN não tiver um endereço de DNS, toque em Opções avançadas e
introduza o domínio DNS, o endereço do servidor de DNS e o caminho de
reencaminhamento.

4 Toque em Guardar.

5 Toque na VPN que acabou de configurar, introduza o seu nome de utilizador da VPN e a
palavra-passe e, em seguida, toque em Ligar.

Ligar a um servidor L2TP/IPSec PSK

1 Obtenha o nome do servidor da VPN, o endereço do servidor, a chave L2TP (opcional), o
identificador IPSec (opcional) e a chave pré-partilhada IPSec do seu administrador do
servidor da VPN.

2 Aceda a Definições > Mais ligações > VPN > Adicionar rede VPN, introduza o nome do
servidor da VPN, defina o tipo de servidor como L2TP/IPSec PSK e, em seguida, introduza
o endereço do servidor, a chave L2TP, o identificador IPSec e a chave pré-partilhada IPSec.

3 Se o servidor da VPN não tiver um endereço de DNS, toque em Opções avançadas e
introduza o domínio DNS, o endereço do servidor de DNS e o caminho de
reencaminhamento.

4 Toque em Guardar.

5 Toque na VPN que acabou de configurar, introduza o seu nome de utilizador da VPN e a
palavra-passe e, em seguida, toque em Ligar.

Ecrã inicial e Papel de parede

Gerir a disposição do ecrã inicial
Pode personalizar a disposição do ecrã inicial para se adequar aos seus hábitos de utilização
do dispositivo.

Mover um ícone de aplicação no ecrã inicial

Toque continuamente num ícone de aplicação até que o dispositivo vibre e, em seguida,
arraste-o para a posição pretendida no ecrã inicial.

Manter os ícones do ecrã inicial alinhados

Junte dois dedos no ecrã inicial para aceder ao modo Definições do ecrã inicial. Em seguida,
ative Alinhar automaticamente. Com esta funcionalidade ativada, os espaços vazios serão
automaticamente preenchidos quando remover aplicações.

Bloquear as posições dos ícones do ecrã inicial

Junte dois dedos no ecrã inicial para aceder ao modo Definições do ecrã inicial. Em seguida,
ative Bloquear esquema.
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Selecionar o padrão da disposição do ecrã inicial

Junte dois dedos no ecrã inicial, aceda a Definições do ecrã inicial > Esquema e selecione o
padrão de disposição pretendido.

Definir o ecrã inicial nas Definições

Também pode aceder a Definições > Ecrã inicial e papel de parede > Definições do ecrã
inicial, em seguida, ativar Alinhar automaticamente entre outros.

Colocar ícones de aplicações em pastas

Para uma gestão simples dos ícones de aplicações no ecrã inicial, pode colocar aplicações
semelhantes numa pasta e dar um nome à pasta.

1 Toque continuamente num ícone de aplicação até que o dispositivo vibre e, em seguida,
arraste-o para cima de outra aplicação. Será criada automaticamente uma pasta para
conter estas duas aplicações.

2 Abra uma pasta, toque no nome e, em seguida, introduza um nome para a mesma.

Adicionar ícones de aplicações a uma pasta ou removê-los

Abra uma pasta e toque em . Em seguida, pode:

• Selecione uma ou mais aplicações e toque em OK para as adicionar à pasta.

• Desmarque uma ou mais aplicações e toque em OK para as remover da pasta. Se
desmarcar todas as aplicações, a pasta será eliminada.

Utilizar a Gaveta de aplicações para armazenar aplicações
Pode colocar as suas aplicações numa gaveta e apresentar apenas aplicações utilizadas com
frequência no ecrã inicial para simplificar o seu ecrã inicial.

Ativar a Gaveta de aplicações

Aceda a Definições > Ecrã inicial e papel de parede > Estilo do ecrã inicial e selecione
Gaveta.

Quando ativado, pode deslizar para cima no ecrã inicial para aceder a todas as aplicações na
gaveta.

Adicionar aplicações na gaveta ao ecrã inicial

No modo de gaveta, pode deslizar para cima no ecrã inicial para apresentar a Gaveta de
aplicações. Toque continuamente na aplicação que quer adicionar até que o dispositivo vibre
e, em seguida, arraste-a para a posição pretendida no ecrã inicial.

Voltar a colocar aplicações na Gaveta

Toque continuamente no ícone de uma aplicação até que o dispositivo vibre e, em seguida,
toque em Eliminar. Esta operação apenas irá remover o ícone da aplicação do ecrã inicial,
mas não a irá desinstalar.
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Ainda a pode localizar na gaveta de aplicações.

Desativar o estilo da gaveta

Para desativar o estilo da gaveta, defina o Estilo do ecrã inicial como Padrão.

Ecrã e brilho

Ajustar a luminosidade do ecrã, o modo de cor e a temperatura da cor
Pode definir a luminosidade do ecrã, o modo de cor e a temperatura da cor de acordo com as
suas preferências.

Ajustar automaticamente a luminosidade do ecrã

Aceda a Definições > Ecrã e brilho e ative Automático.

O seu dispositivo irá ajustar automaticamente a luminosidade do ecrã com base nas
condições de iluminação ambiente.

Ajustar manualmente a luminosidade do ecrã

Pode ajustar manualmente a luminosidade do ecrã utilizando um dos seguintes métodos:

• Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações. Na secção

, arraste o controlo de deslize para ajustar a luminosidade do ecrã.

• Aceda a Definições > Ecrã e brilho. Na secção , arraste o controlo de deslize para
ajustar a luminosidade do ecrã.

Ajustar o modo de cor

Aceda a Definições > Ecrã e brilho > Cor e temperatura e selecione o modo de cor que
preferir. O modo Normal será mais confortável para os olhos e é, por isso, recomendado.

• Normal: tons de cores naturais

• Vívida: tons de cores vivas

Ajustar a temperatura da cor

Aceda a Definições > Ecrã e brilho > Cor e temperatura e selecione a temperatura da cor
que preferir. Predefinida e Quente são mais confortáveis para os olhos e são, por isso,
recomendados.

• Predefinida: uma tonalidade natural

• Quente: uma tonalidade amarelada

• Fria: uma tonalidade esbranquiçada

• Pode tocar em qualquer sítio no círculo de cores ou arrastar o ponto para alterar a
temperatura da cor.
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Utilizar o modo de leitura
O modo de leitura pode reduzir eficazmente a luz azul prejudicial e ajustar o ecrã para
apresentar cores mais quentes, diminuindo a fadiga ocular e protegendo a sua visão.

• Descanse os seus olhos durante, pelo menos, 10 minutos a cada meia hora.

• Olhe para um ponto distante para descansar os olhos do ecrã e para aliviar a fadiga
ocular.

• Cultivar bons hábitos de cuidado ocular irá proteger a sua visão e evitar a miopia.

Ativar e desativar o modo de leitura

• Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações, volte a
deslizar para baixo para mostrar todos os atalhos e, em seguida, ative ou desative o Modo
de leitura. Pode tocar continuamente em Modo de leitura para aceder ao ecrã das
definições.

• Aceda a Definições > Ecrã e brilho > Modo de leitura e ative ou desative o Ativar o dia
todo.

Assim que o Modo de leitura é ativado,  é apresentado na barra de estado e o ecrã adota
uma tonalidade amarelada devido à emissão de menos luz azul.

Definir um horário para o modo de leitura

Aceda a Definições > Ecrã e brilho > Modo de leitura, ative Agendado, em seguida, defina
Início e Fim de acordo com as suas preferências.

Ativar ou desativar a Redução de tremulação

Aceda a Definições > Ecrã e brilho > Modo de leitura e ative ou desative Reduzir
cintilações.

A ativação de Reduzir cintilações irá reduzir a tremulação do ecrã, mas também poderá
afetar a cor e a luminosidade do mesmo.

Personalizar o modo de leitura

Aceda a Definições > Ecrã e brilho > Modo de leitura, ative Ativar o dia todo ou configure
Agendado e ajuste o controlo de deslize por baixo de Nível do filtro para personalizar a
quantidade de luz azul que gostaria de filtrar.

Ativar o Modo escuro
Pode ativar o Modo escuro para aplicar um esquema de cores mais escuras, o que ajuda a
diminuir a luz do ecrã para não cansar os olhos, para além de poupar a bateria.

Aceda a Definições > Ecrã e brilho > Modo escuro e especifique quando gostaria que esta
funcionalidade produzisse efeito.
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Ajustar as definições do estilo de texto
Pode ajustar o tamanho do texto do sistema e o tamanho de apresentação das aplicações,
bem como o estilo de texto.

Aumentar ou reduzir o tamanho do texto

Aceda a Definições > Ecrã e brilho > Tamanho do texto e do ecrã e arraste o controlo de
deslize para Tamanho do texto.

Aumentar ou reduzir o tamanho de apresentação

O Tamanho do ecrã determina o tamanho do conteúdo (incluindo texto e imagens)
apresentado nas aplicações.

Aceda a Definições > Ecrã e brilho > Tamanho do texto e do ecrã e arraste o controlo de
deslize para Tamanho do ecrã.

Utilizar a resolução de ecrã inteligente
Aceda a Definições > Ecrã e brilho > Resolução do ecrã e ative Resolução inteligente. O
seu dispositivo irá ajustar automaticamente a resolução do ecrã de acordo com o estado de
execução atual.

Ajustar a Taxa de atualização do ecrã
Aceda a Definições > Ecrã e brilho > Taxa de atualização do ecrã e selecione uma taxa de
atualização do ecrã que gostaria de utilizar.

Uma taxa de atualização do ecrã elevada irá ajudar a oferecer uma experiência visual mais
harmoniosa.

Visualização em ecrã inteiro

Aplicar a visualização em ecrã inteiro

• A maioria das aplicações instaladas no dispositivo irão adaptar-se automaticamente para
serem apresentadas corretamente em ecrã inteiro.

• Para as aplicações que não o façam, aceda a Definições > Ecrã e brilho > Mais definições
do ecrã > Visualização em ecrã inteiro e ative os respetivos comutadores. A ativação da
Visualização em ecrã inteiro poderá fazer com que algumas aplicações sejam
apresentadas de forma incorreta como, por exemplo, ao serem esticadas de forma
incorreta.

Apresentar o notch

1 Aceda a Definições > Ecrã e brilho > Mais definições do ecrã > Recorte no ecrã e
selecionePredefinido.

2 Se quiser mostrar ou ocultar o notch numa aplicação específica, toque em Personalizar,
selecione a aplicação e, em seguida, selecione uma das seguintes opções:
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• Automático

• Mostrar recorte no ecrã

• Ocultar recorte no ecrã

Ocultar o notch

Aceda a Definições > Ecrã e brilho > Mais definições do ecrã > Recorte no ecrã e selecione
Ocultar recorte no ecrã.

Apresentar o nome da operadora e a velocidade da rede na barra de estado
Pode verificar o nome da operadora e a velocidade da rede através da barra de estado.

Aceda a Definições > Ecrã e brilho > Mais definições do ecrã e ative ou desative Nome da
operadora e Velocidade de rede de acordo com as suas preferências.

Alternar automaticamente entre a orientação horizontal e vertical
Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações. Em seguida,

volte a deslizar para baixo para mostrar todos os atalhos. Toque em  para ativar a
funcionalidade Rotação automática.

O seu dispositivo poderá ajustar automaticamente a apresentação do ecrã, com a ajuda do
sensor de gesto oscilante (para detetar a orientação do seu rosto) e um sensor de gravidade.

Por exemplo:

• Quando precisar de mudar a orientação do seu dispositivo entre horizontal e vertical
quando o colocar numa superfície, basta manter o rosto em frente ao ecrã e rodar o
dispositivo.

• Quando estiver a utilizar o seu dispositivo na posição de deitado, o ecrã não irá mudar a
orientação da apresentação quando mudar a forma como está deitado(a).

O sensor de gestos de oscilação encontra-se na parte de cima do ecrã. Para garantir que
o sensor consegue identificar efetivamente a orientação do seu rosto, mantenha o seu
rosto em frente ao ecrã durante a utilização.

Porque é que o ecrã não roda de forma inteligente?

As possíveis causas são as seguintes:

• O seu dispositivo está equipado com o sensor de gesto oscilante para detetar a direção do
rosto. Por esse motivo, deve certificar-se de que o sensor consegue detetar rostos.

– Não cubra o sensor localizado no canto superior esquerdo do ecrã.

– Olhe diretamente para o ecrã e mantenha-se a entre 40 e 60 cm de distância do sensor.

– O sensor funciona melhor num ambiente bem iluminado.

• A apresentação panorâmica não é suportada em algumas aplicações (como aplicações de
navegação ou de jogo) e no ecrã inicial.
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Apresentação da GPU Turbo
A GPU Turbo representa um novo design radical da estrutura de processamento de gráficos
do dispositivo ao nível mais básico, integrando hardware e software para alcançar o
processamento de gráficos acelerado. Melhora a eficácia de processamento de gráficos do
dispositivo, a qualidade da imagem e o desempenho, enquanto reduz o consumo de energia
do sistema.

O resultado final é uma grande melhoria na experiência do utilizador quando joga jogos
graficamente intensos.

Sons e vibração

Definir o modo Não incomodar
O Não incomodar ajuda a evitar interrupções quando precisa de se concentrar. Quando este
modo está ativado, as chamadas e mensagens serão silenciadas e as notificações como texto
em movimento não serão apresentadas.

Ativar ou desativar o modo Não incomodar

Pode ativar ou desativar o modo Não incomodar utilizando um dos seguintes métodos:

• Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações, volte a
deslizar para baixo para mostrar todos os atalhos e, em seguida, ative ou desative o Não
incomodar. Pode tocar continuamente em Não incomodar para aceder ao ecrã das
definições.

• Aceda a Definições > Sons e vibração > Não incomodar e ative ou desative o Não
incomodar.

Quando o modo Não incomodar for ativado,  será apresentado na barra de estado. Para
verificar notificações, aceda ao ecrã de bloqueio ou deslize para baixo a partir da barra de
estado para abrir o painel de notificações. Deslize para a esquerda numa notificação e toque

em  para atrasar a notificação.

Quando receber chamadas, notificações e mensagens, o seu dispositivo será silenciado e não
irá ativar automaticamente o ecrã nem apresentar notificações como texto em movimento.

Definir um horário para o modo Não incomodar

1 Aceda a Definições > Sons e vibração > Não incomodar e desative Não incomodar.

2 Ative Programado. O seu dispositivo entrará no modo Não incomodar à hora especificada
aos sábados e domingos por defeito.

3 Toque em Programado para definir o período e o ciclo de repetição.

4 Também pode tocar em Adicionar para definir várias horas de início.
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Permitir exceções no modo Não incomodar

No modo Não incomodar, pode permitir que o seu dispositivo toque para chamadas e
mensagens de certas fontes, para que não perca nada de importante.

Aceda a Definições > Sons e vibração > Não incomodar e ative Não incomodar ou
Programado. Em seguida, pode:

• Tocar em Chamadas ou Mensagens e selecionar uma das opções. Se definir uma exceção,
o seu dispositivo irá tocar para chamadas e mensagens da fonte selecionada.

• Quando o Chamadas repetidas é ativado, uma segunda chamada do mesmo número
recebida dentro de 15 minutos não será silenciada.

Definir um som de toque para chamadas recebidas
Pode definir a sua música favorita ou um vídeo como o som de toque para chamadas
recebidas.

Se transportar o seu dispositivo no bolso, o volume do som de toque irá aumentar
gradualmente. Isto ajuda a evitar que perca chamadas importantes.

Se o seu telemóvel tiver dois cartões SIM instalados, configure as definições separadas
para o SIM 1 e para o SIM 2, respetivamente.

Definir um som de toque de música

1 Aceda a Telefone >  > Definições > Som de toque.
Ou aceda a Definições > Sons e vibração > Som de chamadas.

2 Selecione um som de toque do sistema ou toque em Música no dispositivo para definir
uma canção no dispositivo como o som de toque.

3 Se selecionar um som de toque do sistema, toque em Vibração no mesmo ecrã e
selecione Sincronizada (predefinido). Quando receber uma chamada, o seu dispositivo
irá vibrar ao ritmo do som de toque do sistema a ser reproduzido.

Nem todos os produtos suportam a sincronização da vibração e do som de toque.

Definir um som de toque de vídeo

Defina um vídeo como o som de toque para as chamadas recebidas no seu dispositivo.

1 Aceda a Telefone >  > Definições > Som de toque.
Em alternativa, aceda a Definições > Sons e vibração > Som de chamadas.

2 Toque em Sons de toque de vídeos e selecione um vídeo. Pode então pré-visualizar como
será o som de toque para chamadas recebidas.

3 Toque em Aplicar para definir o vídeo como o som de toque.

Definir um som de toque para um contacto

Defina um som de toque diferente para um contacto particular para distinguir mais
facilmente sempre que um contacto está a ligar.
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1 Abra o Telefone, toque no separador Contactos e, em seguida, selecione o contacto para
o qual pretende definir um som de toque.

2 No ecrã dos detalhes do contacto, toque em Som de toque e selecione um som de toque.

Definir um som de notificação para uma aplicação específica
Pode definir um som de notificação para certas aplicações ao efetuar o seguinte:

1 Aceda a Definições > Aplicações > Aplicações.

2 Selecione uma aplicação (por exemplo, Bloco de notas).

3 Aceda a Notificações > Notificações de tarefas > Som de notificação.

4 Poderá então:

• Definir um som.
Selecione um som de toque predefinido ou toque em Música no dispositivo para
selecionar uma canção no dispositivo.

• Definir um padrão de vibração.
Toque em Vibração e selecione o seu tipo de vibração preferido.
Quando Sincronizada (predefinido) está selecionado, o telemóvel irá vibrar de acordo
com o ritmo do som.
Para outras opções, o padrão de vibração do seu telemóvel é fixo.

A funcionalidade varia consoante o dispositivo.

Amplificador
O Amplificador utiliza o microfone do seu dispositivo para apanhar som e, em seguida,
transmitir sem fios o som para um auricular Bluetooth para que as pessoas com deficiências
auditivas consigam ouvir mais nitidamente ou para um altifalante Bluetooth para que o som
seja reproduzido mais alto.

Cenários de aplicação:

• Quando estiverem a ver televisão, dê um auricular Bluetooth a uma pessoa com deficiência
auditiva e, em seguida, coloque o seu dispositivo por baixo do televisor para apanhar som e
transmiti-lo para o auricular Bluetooth.

• Num ambiente barulhento, utilize o seu dispositivo como um microfone e ligue-o a um
altifalante Bluetooth para que o som seja reproduzido mais alto.

1 Ligue o seu dispositivo a um auricular Bluetooth ou a um altifalante.

2 No seu dispositivo, aceda a Definições > Sons e vibração > Melhorador de som para
ativar Melhorador de som. Toque no dispositivo ao qual pretende estabelecer ligação.

3 Quando ligado a um auricular Bluetooth, coloque o seu dispositivo perto da origem do
som. Quando ligado a um altifalante Bluetooth, segure o seu dispositivo e fale
diretamente para o microfone.

4 Utilize o auricular ou coloque o altifalante numa posição adequada. Certifique-se de que a
distância entre o altifalante ou o auricular e o seu dispositivo não excede os 10 m.
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Ativar os efeitos sonoros Huawei Histen
Os efeitos sonoros Huawei Histen, com o suporte de som surround em 3D, oferecem som
vibrante e nítido para criar uma experiência de áudio imersiva.

Os efeitos sonoros Huawei Histen apenas estão disponíveis quando o auricular está
ligado.

Aceda a Definições > Sons e vibração > Efeitos sonoros Huawei Histen e selecione uma
opção:

• Automático: identifica automaticamente o que está a ouvir e aplica efeitos de som de
forma inteligente para otimizar a sua experiência.

• Áudio 3D: oferece sons espaciais em 3D.

• Fiel: reproduz fielmente os sons originais.

• Padrão: requer menos energia para a reprodução de áudio. Também pode personalizar as
definições do equalizador para obter o som exato que procura.

Os modos Automático, Áudio 3D e Padrão permitem-lhe selecionar um tipo de auricular
para possa corresponder os efeitos de som ao seu auricular.

A seleção do tipo de auricular apenas está disponível quando é inserido um auricular com
uma ficha de 3,5 mm. Se o seu dispositivo não possuir uma entrada de 3,5 mm, utilize
um adaptador do auricular original da Huawei.

Notificações

Distintivos de aplicação
Quando são recebidas novas notificações para uma aplicação, será apresentado um distintivo
numerado no ícone da aplicação. Também pode definir um ponto como o distintivo ou
ocultar o distintivo para algumas ou todas as aplicações.

Desativar distintivos de aplicação

1 Aceda a Definições > Notificações e toque em Distintivos nos ícones de aplicações.

2 Desative o comutador de algumas ou todas as aplicações.

Alterar o modo de apresentação do distintivo

No ecrã de Distintivos nos ícones de aplicações, toque em Distintivos de notificação e
selecione Números ou Pontos de acordo com a sua preferência.

Desativar notificações de aplicações

Desativar notificações para uma aplicação específica

Se não quiser ser incomodado por notificações de uma aplicação, execute uma das opções
seguintes:
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• Depois de receber uma notificação da aplicação, deslize para a esquerda na mesma no

painel de notificações e aceda a  > Desativar notificações.

• Aceda a Definições > Notificações, localize e toque na aplicação para a qual quer
desativar as notificações e, em seguida, desative Notificações.

Desativar notificações para várias aplicações ao mesmo tempo

Para desativar notificações para várias aplicações ao mesmo tempo, aceda a Definições >
Notificações > Gestão em grupo e desative o comutador junto de cada aplicação.

Ocultar o conteúdo de notificações no ecrã de bloqueio
Aceda a Definições > Notificações e ative Ocultar o conteúdo das notificações. O
conteúdo das notificações não será apresentado no ecrã de bloqueio.

Mais definições para as notificações de aplicações

Definir o modo de notificação de aplicação

Aceda a Definições > Notificações e selecione uma aplicação. Depois, poderá definir o modo
de notificação para a mesma.

• Ative Notificações discretas: as notificações apenas serão apresentadas no painel de
notificações. Não surgirão notificações como texto em movimento, notificações no ecrã de
bloqueio ou ícones na barra de estado, e o seu dispositivo não irá tocar ou vibrar.

• Ative Ecrã de bloqueio e Faixas.

• Defina Som de notificação: pode alterar o som de notificação, definir o padrão de vibração
ou selecionar Nenhuma.

• Ative Permitir interrupções: pode continuar a receber notificações desta aplicação, mesmo
se Não incomodar estiver ativado.

Esta funcionalidade poderá variar consoante o dispositivo.

Ativação do ecrã através de notificações

Aceda a Definições > Notificações > Mais definições de notificações e ative Ativar ecrã.
Depois, o seu dispositivo irá ativar o ecrã de bloqueio automaticamente quando receber uma
notificação.

Mostrar ícones de notificação na barra de estado

Aceda a Definições > Notificações > Mais definições de notificações e ative Mostrar
ícones de notificação na barra de estado.

Biometria e desbloqueio de ecrã

Definições

157



Definir impressões digitais
Pode registar uma impressão digital e utilizá-la para desbloquear o ecrã e para aceder ao
Cofre, ao Bloqueio de aplicações, entre outras.

Registar uma impressão digital

1 Aceda a Definições > Biometria e desbloqueio de ecrã > Impressão digital e siga as
instruções para definir ou introduzir a palavra-passe do ecrã de bloqueio.

2 Toque em Nova impressão digital para começar a registar a sua impressão digital.

3 Coloque a ponta do dedo no sensor de impressões digitais. Quando sentir uma vibração,
levante o dedo e coloque-o novamente. Mova o dedo para registar partes diferentes do
mesmo.

4 Quando o registo estiver concluído, toque em OK.

Já poderá colocar o seu dedo no sensor de impressões digitais para desbloquear o ecrã.

Renomear ou eliminar uma impressão digital

1 Aceda a Definições > Biometria e desbloqueio de ecrã > Impressão digital e introduza
a sua palavra-passe do ecrã de bloqueio.

2 Na secção Lista de impressões digitais, toque numa impressão digital registada para
alterar o nome ou eliminá-la.

Identificar uma impressão digital

A identificação da impressão digital permite-lhe corresponder os seus dedos às impressões
digitais registadas.

1 Aceda a Definições > Biometria e desbloqueio de ecrã > Impressão digital e introduza
a sua palavra-passe do ecrã de bloqueio.

2 Na secção Lista de impressões digitais, toque em Impressão digital.

3 Toque com o dedo no sensor de impressões digitais. A impressão digital reconhecida será
destacada.

Utilizar a impressão digital para aceder ao Cofre

1 Aceda a Definições > Biometria e desbloqueio de ecrã > Impressão digital e introduza
a sua palavra-passe do ecrã de bloqueio.

2 Ative o comutador de Acesso ao Cofre e siga as instruções no ecrã para associar a sua
impressão digital ao Cofre.

Já pode aceder a Ficheiros > Categorias, tocar em Cofre e utilizar a impressão digital para
aceder.

Utilizar a impressão digital para aceder a uma aplicação bloqueada

1 Aceda a Definições > Biometria e desbloqueio de ecrã > Impressão digital e introduza
a sua palavra-passe do ecrã de bloqueio.
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2 Ative o comutador de Aceder ao Bloqueio de aplicações e siga as instruções no ecrã para
associar a sua impressão digital ao Bloqueio de aplicações.

Agora já pode tocar numa aplicação bloqueada no seu ecrã inicial e utilizar a sua impressão
digital para aceder à mesma.

Ativar e utilizar o pagamento por impressão digital

Pode utilizar a sua impressão digital para verificar os pagamentos numa aplicação de
pagamento.

Aceda à aplicação de pagamento e siga as instruções no ecrã para ativar esta funcionalidade.

Reconhecimento facial
O reconhecimento facial em 3D utiliza mais informações que a tecnologia de reconhecimento
facial tradicional para aumentar ainda mais a segurança do seu dispositivo. A tecnologia de
imagiologia em 3D Time-of-Flight (ToF) torna o reconhecimento facial possível até em
ambientes escuros.

Pode desbloquear o seu dispositivo, efetuar pagamentos e aceder a aplicações bloqueadas
com os seus dados faciais. Também pode registar uma aparência alternativa para uma maior
conveniência.

Registar dados faciais

1 Aceda a Definições > Biometria e desbloqueio de ecrã > Reconhecimento facial e
introduza a sua palavra-passe do ecrã de bloqueio.
Se não tiver definido uma palavra-passe do ecrã de bloqueio, defina um PIN de 6 dígitos
ou toque em Alterar o método de desbloqueio para configurar outro tipo de palavra-
passe.

2 Selecione Ativar Levantar para ativar.

3 Toque em Iniciar e siga as instruções no ecrã para registar os seus dados faciais.

Definir uma Aparência alternativa

Pode adicionar uma aparência alternativa para um reconhecimento facial mais preciso e
conveniente.

No ecrã Reconhecimento facial, toque em Definir uma aparência alternativa e siga as
instruções no ecrã para registar os dados faciais alternativos.

Ativar o desbloqueio por reconhecimento facial

No ecrã de Reconhecimento facial, toque em Desbloquear dispositivo e selecione um
método de desbloqueio.

Também pode ativar Requer contacto visual para melhorar a segurança. Após esta
funcionalidade ser ativada, deverá manter os seus olhos abertos quando desbloquear o ecrã.
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Se ativou o Espaço Privado ou adicionou vários utilizadores ao seu telemóvel, pode
utilizar o Desbloqueio por reconhecimento facial apenas no Espaço Principal ou com a
conta de Proprietário.

Ativar e utilizar o pagamento por reconhecimento facial

De momento, os dispositivos HUAWEI suportam o pagamento por reconhecimento facial em
aplicações como Alipay.

O método para ativar o pagamento por reconhecimento facial varia consoante a
aplicação. Para obter detalhes, contacte o programador da aplicação.

Aceder ao Bloqueio de aplicações com o reconhecimento facial

No ecrã Reconhecimento facial, ative Aceder ao Bloqueio de aplicações e siga as
instruções no ecrã para adicionar os seus dados faciais ao Bloqueio de aplicações.

Então, poderá aceder a aplicações bloqueadas com o reconhecimento facial.

Desativar ou eliminar dados faciais

No ecrã Reconhecimento facial pode executar o seguinte:

• Desativar os dados faciais em certas funcionalidades: desative Desbloquear dispositivo ou
Aceder ao Bloqueio de aplicações conforme necessário. Esta ação não eliminará os seus
dados faciais.

• Eliminar dados faciais: toque em Eliminar dados faciais e siga as instruções no ecrã para
eliminar os seus dados faciais.

Palavra-passe do ecrã de bloqueio
Pode definir uma palavra-passe numérica, de padrão ou híbrida como palavra-passe do ecrã
de bloqueio.

Definir a palavra-passe do ecrã de bloqueio

Pode definir uma palavra-passe numérica, de padrão ou híbrida.

1 Aceda a Definições > Biometria e desbloqueio de ecrã e toque em Método de
desbloqueio do ecrã.

2 Introduza uma palavra-passe com 6 dígitos.

3 Como alternativa, toque em Alterar o método de desbloqueio, selecione um tipo de
palavra-passe e, em seguida, siga as instruções no ecrã para introduzir uma nova palavra-
passe.

Alterar a palavra-passe do ecrã de bloqueio

1 No ecrã Biometria e desbloqueio de ecrã, aceda a Alterar o método de desbloqueio do
ecrã.

2 Introduza a palavra-passe do ecrã de bloqueio original.
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3 Introduza uma nova palavra-passe ou toque em Alterar o método de desbloqueio para
selecionar um tipo de palavra-passe e, em seguida, siga as instruções no ecrã para
introduzir uma nova palavra-passe.

Desativar a palavra-passe do ecrã de bloqueio

No ecrã Biometria e desbloqueio de ecrã, aceda a Desativar o método de bloqueio do
ecrã.

Ativar o bloqueio
Existem muitas formas para desbloquear o seu dispositivo. Em alguns casos (tal como
quando adormece no transporte público), o desbloqueio por palavra-passe é mais seguro que
outros métodos de desbloqueio. Quando o modo de bloqueio estiver ativado, apenas poderá
desbloquear o dispositivo utilizando a palavra-passe do ecrã de bloqueio. Outros métodos de
desbloqueio serão temporariamente desativados.

Deve definir uma palavra-passe do ecrã de bloqueio para utilizar esta funcionalidade.

1 Aceda a Definições > Biometria e desbloqueio de ecrã > Bloqueio do ecrã e ative
Mostrar o botão Bloquear.

2 Prima continuamente o botão Ligar até que a opção Bloquear seja apresentada no ecrã.

3 Toque em Bloquear e siga as instruções no ecrã para ativar o modo de bloqueio. Quando
o modo de bloqueio tiver sido ativado, o dispositivo apenas pode ser desbloqueado
através da palavra-passe do ecrã de bloqueio.

4 O modo de bloqueio será automaticamente desativado quando desbloquear o seu
dispositivo. Pode utilizar outros métodos de desbloqueio normalmente na próxima vez que
desbloquear o seu dispositivo.
Se precisar voltar a ativar o modo de bloqueio, prima continuamente o botão Ligar e volte
a tocar na opção Bloquear.

Aplicações

Ativar as Aplicações clonadas
As Aplicações clonadas permitem-lhe iniciar sessão em duas contas do WhatsApp ou do
Facebook em simultâneo, permitindo-lhe manter a sua vida privada e profissional separadas.

As Aplicações clonadas apenas são suportadas por algumas aplicações.

Aceda a Definições > Aplicações > Aplicações clonadas e ative as Aplicações clonadas. A
aplicação clonada será apresentado no ecrã inicial.

Ver ou alterar definições de aplicação
Aceda a Definições > Aplicações > Aplicações e toque numa aplicação. Pode forçar a
paragem da aplicação, ver e alterar as permissões da aplicação, definir modos de notificação,
entre outros.

Algumas aplicações não podem ser desinstaladas.
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Bateria

Verificar o consumo de energia do seu dispositivo

Aceda a Definições > Bateria (ou Gestor > ), e poderá:

• Ver Informações sobre o consumo de energia para saber qual o consumo de energia das
últimas 24 horas e a classificação de utilização de energia das aplicações.

• Toque numa barra no gráfico para saber qual o consumo de energia durante o período
correspondente.

• Toque numa aplicação e veja os seus Informações do consumo de energia, ou toque em
Forçar paragem para fechar a aplicação.

Algumas aplicações pré-instaladas não podem ser fechadas.

Gestão de energia
No ecrã Bateria, pode verificar o tempo restante da duração da bateria estimado e ativar um
modo de poupança de energia para prolongar a duração da bateria do seu dispositivo.

Ativar o Modo de poupança de energia

Se o Modo de poupança de energia estiver ativado no seu dispositivo e o nível da bateria
for superior a 10%, algumas funções serão desativadas, as aplicações em segundo plano
serão limitadas e os efeitos visuais serão atenuados para diminuir o consumo de energia.
Quando o nível da bateria for igual ou inferior a 10%, serão tomadas medidas de poupança
de energia mais rigorosas para garantir a máxima autonomia. Recomenda-se que ative o
Modo de poupança de energia quando o nível da bateria for igual ou inferior a 20%.

Para tal, aceda a Definições > Bateria (ou Gestor > ), e ative Modo de poupança de

energia. Será apresentado o ícone  na barra de estado.

Pode tocar em Saiba mais para ver detalhes sobre as medidas de poupança de energia.

Ativar o modo de desempenho
O Modo de desempenho ajusta as definições de energia para fornecer o máximo
desempenho. Isto irá fazer com que a bateria se gaste mais rapidamente, principalmente
quando estiverem a ser utilizadas aplicações com bastantes gráficos.

Quando o nível da bateria for suficiente, aceda a Definições > Bateria (ou Gestor > ) e
ative Modo de desempenho.

O ícone será apresentado na barra de estado.
O Modo de desempenho não está disponível em alguns dispositivos. Se esta opção não
for apresentada no Gestor, indica que o seu dispositivo não suporta a funcionalidade.
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Ativar o carregamento inteligente
O carregamento inteligente “aprende” com os seus hábitos de carregamento e gere o
processo de carregamento de forma inteligente. Esta funcionalidade reduz o nível de
desgaste da bateria e prolonga a duração da mesma ao reduzir o tempo que o dispositivo
passa com a bateria totalmente carregada. É recomendado que mantenha a funcionalidade
ativada.

Por exemplo, se tiver o hábito de carregar os seus dispositivos durante a noite ou durante
períodos prolongados, o Carregamento inteligente irá pausar o carregamento quando a
capacidade da bateria chegar a um certo nível. Antes de se levantar de manhã, o
Carregamento inteligente retomará o carregamento até o dispositivo estar totalmente
carregado. Isto reduz o tempo que o seu dispositivo passa totalmente carregado para
abrandar o desgaste da bateria e prolongar a duração da mesma.

Os dados sobre os seus hábitos de carregamento apenas serão utilizados no seu
dispositivo e não serão colocados em cópia de segurança nem carregados na nuvem.

Para utilizar esta funcionalidade, aceda a Definições > Bateria > Mais definições da bateria
e ative o Carregamento inteligente.

Ativar a Antidegradação inteligente de bateria

A Antidegradação inteligente de bateria ajusta de forma inteligente a capacidade da bateria
máxima disponível com base no estado atual da bateria para abrandar o desgaste da bateria
e prolongar a duração da mesma. É recomendado que mantenha a funcionalidade ativada.

Para utilizar esta funcionalidade, aceda a Definições > Bateria > Mais definições da bateria
e ative a Antidegradação inteligente de bateria.

Personalizar as definições de bateria
Também pode definir se pretende apresentar a percentagem da bateria na barra de estado e
se pretende manter uma ligação à rede quando o ecrã do dispositivo está desligado.

Apresentar a percentagem de bateria na barra de estado

Aceda a Definições > Bateria (ou Gestor > ), toque em Percentagem de bateria e
selecione para apresentar a percentagem da bateria, dentro ou fora do ícone da bateria na
barra de estado.

Permanecer ligado durante a suspensão do dispositivo

Se gostaria que o seu dispositivo continuasse a receber mensagens ou a transferir dados no
modo de suspensão, defina para manter o seu dispositivo ligado quando este está em
suspensão. Tenha em atenção que isto poderá aumentar o consumo de energia.

No ecrã Bateria, toque em Mais definições da bateria e, em seguida, ative ou desative
Continuar ligado durante o modo de suspensão conforme necessário.
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Armazenamento

Consultar o armazenamento utilizado
Aceda a Definições > Armazenamento para consultar a utilização do armazenamento e
otimizá-lo quando achar necessário.

Limpar o armazenamento do dispositivo
Pode utilizar a Limpeza no Gestor para procurar ficheiros redundantes ou grandes, como
resíduos de aplicação, pacotes de instalação indesejados, dados do WeChat, entre outros.
Quando detetados, pode escolher eliminar ou não os ficheiros sugeridos.

1 Abra o Gestor e toque em Limpeza.

2 Quando a verificação estiver terminada, toque em Limpar junto a cada item e elimine
quaisquer ficheiros que não precisar.

Limpar automaticamente o lixo do sistema

1 Abra o Gestor e toque em Limpeza.

2 Deslize para baixo a partir da parte de cima do ecrã para que o dispositivo limpe
automaticamente o lixo do sistema.

Limpar manualmente o lixo do sistema

Para além da limpeza automática, o seu dispositivo também irá detetar e recomendar
ficheiros de lixo para que os limpe manualmente.

No ecrã Limpeza, toque em Limpar junto a uma categoria, selecione os itens que quer
limpar e, em seguida, toque em ELIMINAR .

Limpar ficheiros duplicados

O Gestor pode identificar ficheiros duplicados no seu dispositivo.

No ecrã Limpeza, toque em Ficheiros duplicados e, em seguida, selecione os ficheiros
indesejados para os eliminar.

Segurança

Utilizar o Gestor de palavras-passe para preencher automaticamente a
palavra-passe
O Cofre de palavras-passe guarda os seus nomes de utilizador e palavras-passe e preenche-
os automaticamente sempre que iniciar sessão numa aplicação. Estes dados são encriptados
no hardware e guardados apenas no seu dispositivo. A Huawei não tem acesso aos dados e
não irá carregá-los na rede ou no servidor.
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• Antes de utilizar o Gestor de palavras-passe, defina uma palavra-passe do ecrã de
bloqueio para o seu dispositivo.

• O Cofre de palavras-passe apenas é compatível com certas aplicações.

Iniciar sessão mais rapidamente com o Gestor de palavras-passe

1 Quando iniciar sessão numa aplicação pela primeira vez, o seu dispositivo irá indicar
automaticamente para guardar a palavra-passe. Toque em GUARDAR quando solicitado.
Se tocar acidentalmente em Nunca guardar, pode continuar a ativar a funcionalidade de
preenchimento automático para esta aplicação acedendo a Definições > Segurança >
Gestor de palavras-passe > Definições de preenchimento automático e ativando o
comutador junto à mesma. Quando o comutador está desativado, a funcionalidade de
preenchimento automático estará desativada.

2 Se terminar sessão na aplicação, no próximo início de sessão o dispositivo irá preencher
automaticamente o nome de utilizador e palavra-passe quando tiver verificado a sua
identidade com a sua palavra-passe do ecrã de bloqueio, impressão digital ou
identificação facial.

Quando mudar para um novo dispositivo Huawei, pode utilizar o Phone Clone para transferir
os dados no Gestor de palavras-passe para o seu novo dispositivo.

Ver ou eliminar nomes de utilizador e palavras-passe guardados

Pode ver ou eliminar os nomes de utilizador e palavras-passe guardados no Cofre de
palavras-passe a qualquer altura.

Aceda a Definições > Segurança > Gestor de palavras-passe > CONTAS para ver ou
eliminar os nomes de utilizador e palavras-passe guardados.

Desativar o Cofre de palavras-passe

O Cofre de palavras-passe está ativado por defeito mas pode ser desativado, caso necessário.

Aceda a Definições > Segurança > Gestor de palavras-passe e desative Gestor de
palavras-passe.

Utilizar o Bloqueio de aplicações para proteger a sua privacidade
Com o Bloqueio de aplicações, pode bloquear aplicações que contenham dados privados,
como aplicações de troca de mensagens e de pagamento, para evitar o acesso não
autorizado. Se ativou o Bloqueio de aplicações e definiu o Reconhecimento facial como o
método de desbloqueio de aplicações, quando o seu rosto não for detetado pelo seu
dispositivo, a aplicação bloqueada não pode voltar a ser acedida após ser encerrada, a não
ser que verifique a sua identidade. Esta funcionalidades protege de forma inteligente a sua
privacidade e funciona melhor num ambiente bem iluminado.

Definições

165



Ativar o bloqueio de aplicações

Aceda a Definições > Segurança > Bloqueio de aplicações > Ativar e, em seguida, siga as
instruções no ecrã para definir a palavra-passe do Bloqueio de aplicações e selecionar as
aplicações que pretende bloquear.

Se ativou o desbloqueio por reconhecimento facial ou por impressão digital, pode associar o
Bloqueio de aplicações a um rosto ou com uma impressão digital, como solicitado.

Nem todos os dispositivos suportam funcionalidades de impressão digital.

Ativar a proteção inteligente para Aplicações bloqueadas

Se ativou o Bloqueio de aplicações e definiu o Reconhecimento facial como o método de
desbloqueio do bloqueio de aplicações, o sistema irá detetar de forma inteligente que é um
rosto diferente daquele utilizado normalmente e fornecer proteção de segurança adicional
para aplicações bloqueadas. Se o seu rosto não for detetado, como quando outra pessoa
estiver a utilizar o seu dispositivo, a aplicação não pode voltar a ser acedida após ser
encerrada, a não ser que verifique a sua identidade. Esta funcionalidade funciona melhor
num ambiente bem iluminado.

A funcionalidade de proteção inteligente será automaticamente ativada assim que definir o
Reconhecimento facial como o método de desbloqueio da aplicação numa das seguintes
formas:

• Se ativou o Reconhecimento facial para o seu dispositivo, siga as instruções no ecrã para
associar o seu rosto quando ativar o Bloqueio de aplicações. A funcionalidade de proteção
inteligente será, dessa forma, ativada automaticamente.

• Se não ativou o reconhecimento facial no seu dispositivo, aceda a Definições > Biometria e
desbloqueio de ecrã > Reconhecimento facial e siga as instruções no ecrã para aceder ao
ecrã Reconhecimento facial e registar os seus dados faciais. Em seguida, ative Aceder ao
Bloqueio de aplicações para associar o seu rosto a aplicações bloqueadas.

Alterar a palavra-passe do Bloqueio de aplicações ou as perguntas de segurança

Entre no ecrã das definições do Bloqueio de aplicações, aceda a  > Método de
desbloqueio e selecione Método de desbloqueio do ecrã ou PIN personalizado como a
palavra-passe do Bloqueio de aplicações.

Se selecionar PIN personalizado, pode continuar para definir uma nova palavra-passe e as
perguntas de segurança.

Cancelar ou desativar o Bloqueio de aplicações

No ecrã de definições do Bloqueio de aplicações, efetue o seguinte:

• Cancelar o Bloqueio de aplicações: na lista de aplicações bloqueadas, desative os
comutadores ao lado das aplicações das quais quer cancelar o bloqueio.
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• Repor o Bloqueio de aplicações: aceda a  > Desativar o Bloqueio de aplicações >
DESATIVAR. Isto irá cancelar todos os bloqueios e limpar todas as definições do bloqueio
de aplicações.

Ativar o Desbloqueio inteligente
O Desbloqueio inteligente permite-lhe desbloquear o seu dispositivo com um dispositivo
Bluetooth, como uma pulseira inteligente. Quando é detetado um dispositivo Bluetooth
compatível, poderá, então, desbloquear o seu dispositivo com um pequeno gesto de deslize.

1 Emparelhe o seu dispositivo com um dispositivo Bluetooth.

2 No seu dispositivo, aceda a Definições > Biometria e desbloqueio de ecrã >
Desbloqueio inteligente e ative o Desbloqueio inteligente.

3 Siga as instruções no ecrã para definir a palavra-passe do ecrã de bloqueio. Ignore a
definição da palavra-passe do ecrã de bloqueio se já tiver definido uma.

4 Na lista de Dispositivos emparelhados, toque no nome do dispositivo que gostaria de
utilizar para o Desbloqueio inteligente e siga as instruções no ecrã para o definir como o
Dispositivos de desbloqueio.

Para saber mais sobre o Desbloqueio inteligente, toque em  no ecrã de Desbloqueio
inteligente.

Encriptar conteúdo no cartão de memória
Pode encriptar ficheiros guardados no cartão de memória. Ficheiros encriptados apenas
podem ser visualizados no seu dispositivo.

1 Insira um cartão de memória no seu dispositivo e garanta que o cartão de memória tem
espaço de armazenamento suficiente.

2 Aceda a Definições > Segurança > Mais definições > Encriptação e credenciais.

3 Toque em Encriptar o cartão de memória e siga as instruções no ecrã para encriptar o
cartão de memória.
Durante a encriptação, não reinicie o seu dispositivo nem force a remoção do cartão de
memória. Caso contrário, a encriptação poderá falhar ou poderá perder os dados.

Para desencriptar um cartão de memória, toque em Desencriptar o cartão de memória e
siga as instruções no ecrã para desencriptar os ficheiros no cartão de memória. Formatar um
cartão de memória também pode desencriptar um cartão de memória mas irá apagar todos
os dados no cartão de memória.

Encriptar e desencriptar o cartão de memória não será suportado se não tiver sessão
iniciada como Proprietário.

Definir um bloqueio de PIN do SIM
Um PIN é o código de identidade de um cartão SIM e pode ser definido como o bloqueio do
cartão SIM. Após de o configurar, será necessário introduzir o PIN correto para desbloquear o
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cartão SIM sempre que ligar o dispositivo ou mudar para um novo dispositivo para evitar o
acesso não autorizado.

Se tiver introduzido um PIN incorreto e excedido o número máximo de tentativas permitidas
para desbloquear o cartão SIM através do PIN, deverá introduzir o Código de Desbloqueio do
PIN (PUK) e, em seguida, repor o PIN. Se exceder o número máximo de tentativas permitidas
para desbloquear o cartão SIM através do PUK, o seu cartão SIM será permanentemente
bloqueado.

O PIN e o PUK do seu cartão SIM são fornecidos pela sua operadora. O número de dígitos e o
número máximo de tentativas permitidas para desbloquear o seu PIN e o PUK são sujeitos à
sua operadora.

1 Aceda a Definições > Segurança > Mais definições para aceder ao ecrã de definição do
bloqueio do cartão SIM.

2 Ative Bloqueio do cartão SIM, introduza o código PIN e, em seguida, toque em OK.
Para alterar o PIN, toque em Mudar PIN1 do SIM e siga as instruções no ecrã.

Fixar um ecrã
Pode fixar o ecrã de uma aplicação para que se foque na mesma. Experimente esta
funcionalidade durante um jogo, a visualização de um vídeo e mais.

Aceda a Definições > Segurança > Mais definições > Afixação do ecrã e ative Afixação do
ecrã.

• Se utilizar a navegação por gesto, deslize para cima a partir do fundo do ecrã e mantenha

o seu dedo no ecrã para aceder ao ecrã das tarefas recentes e, em seguida, toque em 
na pré-visualização da aplicação. Para desafixar, deslize duas vezes para cima a partir do
fundo do ecrã.

• Durante a utilização da navegação com três teclas, toque em  para aceder ao ecrã das

tarefas recentes e toque em  na pré-visualização de uma aplicação. Para desafixar,

toque continuamente em .

Modo de segurança do dispositivo
O modo de segurança utiliza um sistema operativo simplificado com apenas funções básicas
e aplicações pré-instaladas disponíveis. Pode ser utilizado para localizar aplicações de
terceiros que estão a causar falhas do sistema.

Funções do modo de segurança

Após instalar certas aplicações de terceiros, o seu dispositivo poderá não funcionar
corretamente. Neste caso, pode entrar no modo de segurança para verificar se o problema foi
causado por uma aplicação de terceiros ou pelo próprio sistema.
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• Se o sistema funcionar corretamente no modo de segurança, o problema é, provavelmente,
causado por uma aplicação de terceiros. No modo de segurança, aceda a Definições >
Aplicações > Aplicações, localize a aplicação de terceiros em questão e desinstale-a após
voltar ao modo normal.

• Se o sistema funcionar de modo irregular no modo de segurança, o sistema está com
problemas. Efetue uma cópia de segurança dos seus dados e leve o seu dispositivo,
juntamente com o respetivo comprovativo de compra, a um Centro de Reparações
autorizado pela Huawei.

Entrar e sair do modo de segurança

• Entrar no Modo seguro: durante o processo de inicialização, prima continuamente os
botões Ligar e aumentar o volume em simultâneo até que o ecrã de seleção seja
apresentado. Prima o botão de aumentar o volume para selecionar safe mode e prima o
botão Ligar para entrar no modo de segurança. No modo de segurança, Modo seguro é
apresentado no canto inferior esquerdo.

• Sair do Modo seguro: reinicie o dispositivo para sair.

Privacidade

Gerir permissões de acesso das aplicações
As aplicações poderão precisar de certas permissões, como permissão de Localização, para
lhe fornecer os serviços correspondentes.

No entanto, algumas aplicações poderão obter demasiadas permissões desnecessárias,
representando riscos potenciais à sua privacidade e à segurança das informações. Pode
monitorizar as permissões concedidas a cada aplicação e recusar aquelas que considere
desnecessárias.

Gerir a permissão de Localização

Após conceder a permissão de Localização a uma aplicação, esta pode obter a sua
informação de localização a qualquer altura. Por exemplo, se uma aplicação de mapa tiver a
permissão de Localização, pode fornecer-lhe serviços de localização e navegação. Pode
revogar a permissão se não precisar destes serviços.

1 Aceda a Definições > Aplicações > Gestor de permissões.

2 No ecrã Gestor de permissões, toque em Localização, toque no ícone da aplicação
correspondente e, em seguida, selecione Permitir sempre, Permitir apenas durante a
utilização ou Negar.
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Gerir permissões de acesso a outros dados privados

Também pode gerir permissões de acesso aos seus dados pessoais, como Contactos,
Mensagens, Registo de chamadas, Sensores corporais, Calendário e Câmara para desfrutar de
melhores serviços e proteger a sua privacidade.

No ecrã Gestor de permissões, toque na permissão que pretende gerir e ative ou desative o
comutador para cada aplicação como pretendido.

Utilizar os serviços de localização
Algumas aplicações precisam de obter a sua informação de localização para fornecerem
melhores serviços. Pode ativar ou desativar os serviços de localização e conceder ou negar a
permissão de acesso à informação de localização para certas aplicações, como pretendido.

Ativar ou desativar os serviços de localização

Pode ativar ou desativar os serviços de localização utilizando uma das seguintes formas:

• Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações e, em
seguida, continue a deslizar para baixo para apresentar todos os interruptores de atalhos.

Toque em  para ativar ou desativar esta função.

• Alternativamente, aceda a Definições > Acesso à localização e ative ou desative Acesso à
minha localização.

Após os serviços de localização serem desativados, o seu dispositivo irá impedir todas as
aplicações e serviços de recolherem e utilizarem a informação de localização, exceto algumas
aplicações previamente designadas. Quando estas aplicações ou serviços precisarem de
utilizar a informação de localização, o seu dispositivo irá indicar para ativar novamente os
serviços de localização.

Aumentar a precisão dos serviços de localização

Pode aumentar a precisão de localização do seu dispositivo ao permitir que aplicações e
serviços procurem redes Wi-Fi e dispositivos por Bluetooth nas imediações ou aceder aos
dados de correção de sistemas de navegação por satélite globais (GNSS).

A funcionalidade varia consoante o dispositivo.

Aceda a Definições > Acesso à localização > Definições avançadas, em seguida, defina as
opções conforme necessário.

Permitir ou impedir que aplicações obtenham a informação de localização

Pode permitir ou impedir que uma aplicação aceda à informação de localização, incluindo
conceder o acesso pontual ou permanente ou negar o acesso à informação de localização
durante a utilização da aplicação.

1 Aceda a Definições > Privacidade > Gestor de permissões toque em Localização e
verifique quais as aplicações que podem aceder à informação de localização.
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2 Toque na aplicação para a qual quer alterar as definições e siga as instruções no ecrã para
conceder ou negar permissões.

Criar um Espaço Privado para os seus Dados privados
Crie o seu Espaço Privado que é completamente independente do espaço principal (o espaço
original) no seu dispositivo, que pode ser acedido através da sua impressão digital ou de uma
palavra-passe.

Nem todos os dispositivos suportam funcionalidades de impressão digital.

Pode mover fotografias privadas, vídeos e outros ficheiros para o seu Espaço Privado para
impedir o acesso não autorizado. Também pode mover as suas aplicações de pagamento e
de jogos para o Espaço Privado para evitar que os seus filhos tenham acesso a elas.

Ativar e aceder ao Espaço Privado

1 Aceda a Definições > Privacidade > Espaço Privado > Ativar e siga as instruções no ecrã
para criar um Espaço Privado.

2 Pode aceder ao seu Espaço Privado utilizando um dos seguintes métodos:

• No ecrã de bloqueio, aceda ao Espaço Privado através da impressão digital ou da
palavra-passe definida para o espaço.

• Como alternativa, no Espaço Principal, aceda a Definições > Privacidade > Espaço
Privado e toque em Iniciar sessão.

Se reiniciar o dispositivo, deverá introduzir a palavra-passe para aceder primeiro ao
Espaço Principal e, em seguida, mudar para o Espaço Privado.

Ocultar ou mostrar a entrada para o Espaço Privado

Pode ocultar a entrada para o Espaço Privado nas definições do Espaço Principal, para que
possa apenas aceder ao Espaço Privado através da impressão digital ou palavra-passe
definida para o espaço.

• Para esconder a entrada para o Espaço Privado: No Espaço Privado aceda a Definições >
Privacidade > Espaço Privado e ative Ocultar o Espaço Privado.

• Para mostrar a entrada para o Espaço Privado: No Espaço Principal aceda a Definições >
Segurança > Mais definições e, em seguida, a Mais definições > OK.

Transferir ficheiros entre o Espaço Principal e o Espaço Privado

1 No Espaço Privado aceda a Definições > Privacidade > Espaço Privado e toque em Do
espaço principal para o Espaço Privado ou em Do Espaço Privado para o espaço
principal.

2 Selecione os ficheiros (tais como , fotografias, vídeos e ficheiros de áudio) que pretende
transferir, toque em Mover e siga as instruções no ecrã para transferir os ficheiros.

No espaço de destino, aceda a Galeria > Álbuns > Outros > SharedImages ou Galeria >
Álbuns > Outros > SharedVideos para ver fotografias e vídeos.
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Repor a palavra-passe para o Espaço Privado

Pode definir uma pergunta de segurança ao criar a palavra-passe para o Espaço Privado, a
qual irá ajudar a repor a palavra-passe em caso de esquecimento.

1 No Espaço Privado aceda a Definições > Privacidade > Espaço Privado e toque em
Proteção de acesso.

2 Siga as instruções no ecrã para concluir a verificação, selecione e responda à pergunta de
segurança e, em seguida, toque em Concluir.

3 No Espaço Principal aceda a Definições > Privacidade > Espaço Privado, em seguida,

aceda a  > Redefinir método de acesso e siga as instruções no ecrã para concluir a
verificação e repor a palavra-passe.

Transferir dados no Espaço Privado para o seu novo dispositivo

Pode transferir rapidamente os dados do seu Espaço Privado, como contactos, fotografias e
ficheiros a partir do dispositivo antigo para o novo.

1 No novo dispositivo, crie e entre no seu Espaço Privado, aceda a Definições > Privacidade
> Espaço Privado > Clonar espaço e selecione Este é o novo dispositivo.

2 No seu dispositivo antigo, entre no Espaço Privado, aceda a Definições > Privacidade >
Espaço Privado > Clonar espaço e selecione Este é o dispositivo de origem.

3 Siga as instruções no ecrã para digitalizar o código QR ou ligar manualmente o dispositivo
antigo ao novo.

4 No seu dispositivo antigo, selecione os dados que quer transferir. Pode cancelar a
transferência de dados durante o processo e continuar após ter efetuado uma nova
ligação entre o dispositivo antigo e o novo.

Eliminar o Espaço Privado

Se eliminar o Espaço Privado, todas as aplicações e dados guardados no espaço serão
eliminados e não poderão ser repostos. Tenha cuidado quando eliminar o Espaço Privado.

Pode eliminar o Espaço Privado utilizando uma das seguintes formas:

• No Espaço Principal aceda a Definições > Privacidade > Espaço Privado e, em seguida, a

 > Eliminar Espaço Privado.

• Alternativamente, no Espaço Privado aceda a Definições > Privacidade > Espaço Privado e
toque em Eliminar.

Funcionalidades de acessibilidade

Utilizar uma aplicação de Leitura do ecrã
As aplicações de leitura do ecrã foram concebidas para ajudar utilizadores com deficiência
visual a usarem um dispositivo.
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Ativar a correção de cores para personalizar a cor do ecrã

A correção de cores ajuda os utilizadores com visão fraca a ver facilmente o conteúdo do
ecrã.

1 Aceda a Definições > Funcionalidades de acessibilidade > Acessibilidade > Correção de
cores e ative Correção de cores.

2 Toque em Modo de correção para selecionar um modo de correção de cores.

Utilizar movimentos de ampliação

Utilize movimentos de ampliação para ampliar o ecrã.

No ecrã Acessibilidade > Ampliação, toque em Ampliação e, em seguida, ative-os.

Amplie ou diminua tocando três vezes seguidas no ecrã.

• Com o ecrã ampliado, afaste dois ou mais dedos para continuar a ampliar e, em seguida
junte dois ou mais dedos para voltar a reduzir.

• Arraste o ecrã com dois ou mais dedos para ver outras áreas do ecrã.

Ativar a inversão de cores

A inversão de cores permite-lhe inverter as cores do texto e do fundo. Quando a inversão de
cores está ativada, o dispositivo irá apresentar o texto a branco e o fundo a preto.

No ecrã Acessibilidade ative Inversão de cores.

Utilizar um atalho para ativar uma funcionalidade de acessibilidade

Pode utilizar os botões de volume para ativar rapidamente uma funcionalidade de
acessibilidade.

1 No ecrã Acessibilidade, toque em Atalho de acessibilidade.

2 Toque em Funcionalidade para selecionar a funcionalidade que quer ativar com o atalho.

3 Ative Atalho de acessibilidade. Agora já pode premir continuamente os botões de
aumentar e diminuir o volume em simultâneo durante 3 segundos para ativar a
funcionalidade.

Ajustar o atraso de tocar continuamente

O atraso de tocar continuamente permite-lhe ajustar o tempo que o ecrã demora a
responder quando toca continuamente em algo.

No ecrã de Acessibilidade, toque em Atraso por tecla premida e selecione uma opção de
atraso de acordo com a sua preferência.

Operar o dispositivo com uma mão
Pode mudar para uma vista de ecrã reduzido para que possa utilizar mais facilmente o
dispositivo com uma mão.

1 Aceda a Definições > Funcionalidades de acessibilidade > Modo de uma mão e ative
Modo de uma mão.
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2 Aceda a Modo de uma mão utilizando um dos seguintes métodos, consoante o modo de
navegação que estiver a utilizar no dispositivo.

• Se estiver a utilizar a Gestos, deslize na diagonal para cima a partir de um dos cantos
inferiores e mantenha.

• Se estiver a utilizar a Navegação de três botões, deslize para a esquerda ou para a
direita através da barra de navegação.

3 Toque na área em branco para sair.

O Modo de uma mão não irá funcionar se os gestos de ampliação estiverem ativados no seu
dispositivo.

O que fazer se os Gestos no ar não funcionarem

1 Certifique-se de que a sua mão está a cerca de meio braço de distância do ecrã.
 

2 Coloque a sua mão em frente à parte superior do ecrã para que o sensor na parte de cima
do ecrã a detete.
 

3 Para percorrer para cima, coloque as costas da mão em frente ao ecrã com os dedos a

apontarem para baixo até aparecer . Em seguida, acene ligeiramente com a mão para
cima.
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4 Para percorrer para baixo, coloque a palma da mão em frente ao ecrã com os dedos

virados para cima até aparecer . Em seguida, acene ligeiramente com a mão para
baixo.
 

5 Para percorrer corretamente no ecrã, certifique-se de que acena com a mão para cima ou

para baixo devagar e não afasta a mão demasiado do telemóvel. Sempre que o ícone 

ou  aparecer, o seu dispositivo apenas irá responder uma vez ao gesto de acenar ou
agarrar com a mão.

Esta funcionalidade poderá variar consoante o dispositivo.

O que fazer se Capturar ecrã sem tocar não funcionar

1 Certifique-se de que a sua mão está a cerca de meio braço de distância do ecrã.
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2 Certifique-se de que a sua mão está mesmo em frente ao ecrã.
 

3 O seu dispositivo irá responder quando fechar o punho uma única vez depois de  ser
apresentado.

O que fazer se a pressão aérea não funcionar

1 Quando acionar a Pressão aérea, mantenha a palma a cerca de 30 cm do ecrã.
 

2 Certifique-se de que a sua mão está mesmo em frente ao ecrã.
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3 Certifique-se de que mantém a palma da mão aberta em frente ao ecrã até que  seja
apresentado no ecrã. Em seguida, aproxime a palma até cerca de 5 cm de distância do
ecrã.
 

4 Certifique-se de que aproxima a mão da parte de cima do ecrã.

Proteger o dispositivo com uma capa dobrável
Para obter os melhores resultados, é aconselhado a utilizar uma capa dobrável conforme da
Huawei.

Ativar o modo de capa inteligente

Aceda a Definições > Funcionalidades de acessibilidade > Capa inteligente e ative Capa
inteligente. Se a capa dobrável tiver uma janela de apresentação, ative também Utilizar a
janela da capa.

Abrir ou fechar a capa dobrável

• Abrir a capa irá ativar o dispositivo e mostrar o ecrã de bloqueio (ou o ecrã de desbloqueio
tipo revista).

• Se tiver sido definida uma palavra-passe do ecrã de bloqueio, fechar a capa dobrável do seu
dispositivo irá bloquear o ecrã se estiver em espera.
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• Quando uma capa dobrável com uma janela de apresentação for fechada, pode ver a data,
a hora, a meteorologia e mais informações na janela.

Ativar ou desativar a prevenção de toque acidental
Ative a Prevenção de toques acidentais para prevenir operações não pretendidas causadas
por toques acidentais no ecrã, como quando o dispositivo está no bolso ou na mochila.

Aceda a Definições > Funcionalidades de acessibilidade e ative ou desative a Prevenção de
toques acidentais conforme necessário.

Utilizar o dispositivo com luvas
O seu dispositivo pode responder aos toques mesmo quando estiver a utilizar luvas.

Aceda a Definições > Funcionalidades de acessibilidade e ative Modo de luvas.
Para garantir uma taxa de sucesso maior, aplique força adequada quando tocar ou
deslizar no ecrã.

Definir o ligar/desligar programado
Utilize a funcionalidade Ligar/Desligar programado para ligar e desligar o dispositivo a
horas programadas, para poupar energia e evitar interrupções enquanto descansa.

1 Aceda a Definições > Funcionalidades de acessibilidade > Ligar/Desligar programado e
ative Ligar/Desligar programado.

2 Defina as horas para ligar e desligar, bem como o ciclo de repetição. O dispositivo irá
ligar-se e encerrar automaticamente às horas especificadas.

Para parar de utilizar esta funcionalidade, desative Ligar/Desligar programado.

Utilizadores e Contas

Adicionar uma conta de utilizador ou de convidado

1 Aceda a Definições > Contas e utilizadores > Utilizadores, toque em Adicionar
utilizador ou Adicionar convidado e siga as instruções no ecrã para adicionar uma conta.

2 Toque em Mudar para mudar para a conta de utilizador ou de convidado. Configure as
definições para a nova conta como indicado.

3 Instale aplicações conforme necessário. Observe que se tiver sido instalada uma versão de
aplicação mais recente por outro utilizador, a instalação da aplicação irá falhar.

Pode ser adicionado um máximo de três contas de utilizador e uma de convidado.

Autorizar uma conta de utilizador ou de convidado a efetuar chamadas e enviar
mensagens

Pode definir se quer permitir que uma conta de utilizador ou de convidado efetue chamadas,
envie mensagens SMS, entre outros.
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• Após aceder ao seu dispositivo como proprietário, aceda a Definições > Contas e
utilizadores > Utilizadores.

• Toque na conta respetiva e selecione as permissões que quer autorizar.

Mudar entre os modos de proprietário, de utilizador e de convidado

Pode mudar para uma conta diferente utilizando um dos seguintes métodos:

• Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações, toque em

 e, em seguida, toque na imagem do perfil da conta para a qual pretende mudar.

• Aceda a Definições > Contas e utilizadores > Utilizadores e toque no nome da conta para
a qual pretende mudar.

Eliminar uma conta de utilizador ou de convidado

Se eliminar uma conta de utilizador ou de convidado irá eliminar todos os dados
relacionados. Tenha cuidado.

Após aceder ao seu dispositivo como proprietário, utilize um dos seguintes métodos para
eliminar uma conta de utilizador ou de convidado:

• Aceda a Definições > Contas e utilizadores > Utilizadores, toque no nome da conta que
pretende eliminar e, em seguida, siga as instruções no ecrã para a eliminar.

• Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações, toque em

 > Mais definições, toque no nome da conta que pretende eliminar e, em seguida, siga
as instruções no ecrã para a eliminar.

Sistema e Atualizações

Alterar o idioma e a região do sistema

1 Aceda a Definições > Sistema e atualizações > Idioma e teclados > Idioma e região e
selecione o idioma que pretende utilizar.

2 Se o idioma não for apresentado, toque em Adicionar um idioma e, em seguida, localize
e toque no mesmo para o adicionar à lista.

3 Toque em Região para selecionar o país/região para que o conteúdo apresentado se
adapte à cultura e aos hábitos locais do país/região que selecionou.

Utilizar outro método de introdução de texto
Pode transferir um método de introdução de texto terceiros e defini-lo como o método de
introdução de texto predefinido.

1 Transfira o método de introdução de texto a partir de uma loja de aplicações oficial.

2 Siga as instruções no ecrã para o definir como o método de introdução de texto
predefinido ou aceda a Definições > Sistema e atualizações > Idioma e teclados >
Predefinir teclado e selecione o método de introdução de texto.
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Definir a data e a hora do sistema
O seu dispositivo consegue sincronizar a data, a hora e o fuso horário locais através de uma
rede móvel. Também pode definir a data, a hora e o fuso horário para o dispositivo.

Aceda a Definições > Sistema e atualizações > Data e hora e, em seguida, defina as opções
de acordo com os seus requisitos.

Definir automaticamente ou manualmente a data e hora

• Ative Definir automaticamente e o dispositivo irá sincronizar para a data e hora locais
através de uma rede móvel.

• Para definir manualmente a data e a hora, desative Definir automaticamente.

Alterar o fuso horário

• Ative Definir automaticamente e o dispositivo irá sincronizar para o fuso horário local
através de uma rede móvel.

• Para definir manualmente o fuso horário, desative Definir automaticamente.

Alterar o formato da hora

• Ative Formato de 24 horas e o dispositivo irá apresentar a hora com o formato de 24
horas.

• Desative Formato de 24 horas e o dispositivo irá apresentar a hora com o formato de 12-
horas.

Utilizar o Phone Clone para mover dados para o seu novo dispositivo
O Phone Clone permite-lhe mover de forma rápida e uniforme todos os dados básicos
(incluindo contactos, calendário, imagens e vídeos) do seu dispositivo antigo para o novo
dispositivo.

Migrar dados de um dispositivo Android

1 No seu novo dispositivo, abra a aplicação Phone Clone. Alternativamente, aceda a
Definições > Sistema e atualizações > Phone Clone, toque em Este é o novo dispositivo
e, em seguida, toque em Huawei ou Outro Android.

2 Siga as instruções no ecrã para transferir e instalar o Phone Clone no seu dispositivo
antigo.

3 No seu dispositivo antigo, abra a aplicação Phone Clone e, em seguida, toque em Este é
o dispositivo de origem. Siga as instruções no ecrã para ligar o dispositivo antigo ao
novo dispositivo através da leitura de um código ou estabelecendo a ligação
manualmente.

4 No dispositivo antigo, selecione os dados que pretende clonar e, em seguida, toque em
Transferir para iniciar a clonagem.

O Phone Clone apenas está disponível em dispositivos com o Android 7.0 ou mais
recente.
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Migrar dados de um iPhone ou iPad

1 No seu novo dispositivo, abra a aplicação Phone Clone. Alternativamente, aceda a
Definições > Sistema e atualizações > Phone Clone, toque em Este é o novo dispositivo
e, em seguida, toque em iPhone/iPad.

2 Siga as instruções no ecrã para transferir e instalar o Phone Clone no seu dispositivo
antigo.

3 No seu dispositivo antigo, abra a aplicação Phone Clone e, em seguida, toque em Este é
o dispositivo de origem. Siga as instruções no ecrã para ligar o dispositivo antigo ao
novo dispositivo através da leitura de um código ou estabelecendo a ligação
manualmente.

4 No dispositivo antigo, selecione os dados que pretende clonar e, em seguida, siga as
instruções no ecrã para concluir a clonagem de dados.

O Phone Clone apenas está disponível em dispositivos com o iOS 8.0 ou mais recente.

Efetuar uma cópia de segurança com um dispositivo de armazenamento
externo

Efetuar uma cópia de segurança com um cartão de memória

Insira um cartão de memória no seu dispositivo para que possa efetuar uma cópia de
segurança dos seus dados para os manter seguros.

1 Aceda a Definições > Sistema e atualizações > Cópia de segurança e restauro > Cópia
de segurança > Armazenamento externo e toque em Cartão de memória.

2 Toque em CÓPIA DE SEGURANÇA, selecione os dados dos quais quer efetuar a cópia de
segurança e, em seguida, toque em Criar cópia.

3 Siga as instruções no ecrã para definir a palavra-passe e a sugestão de palavra-passe. Os
dados serão encriptados e colocados em cópia de segurança. A palavra-passe será
necessária caso queira restaurar a cópia de segurança dos seus dados.
Para repor a palavra-passe, aceda ao ecrã da cópia de segurança do Cartão de memória

e, em seguida, a  > Repor a palavra-passe.
A nova palavra-passe apenas é válida para cópias de segurança criadas a partir daí.

4 Após a cópia de segurança estar concluída, pode localizar a sua cópia de segurança de
dados na pasta Huawei em Ficheiros > Categorias > Cartão de memória.

Pode aceder ao ecrã da cópia de segurança dos Cartão de memória e ativar Cópia de
segurança automática. Depois, o seu dispositivo irá efetuar automaticamente uma cópia de
segurança dos dados a cada sete dias, quando estiver a ser carregado, o ecrã desligado e o
nível da bateria estiver a, pelo menos, 75%.

Restaurar a sua cópia de segurança a partir de um cartão de memória

1 Aceda a Definições > Sistema e atualizações > Cópia de segurança e restauro > Cópia
de segurança > Armazenamento externo e toque em Cartão de memória.
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2 Selecione a cópia de segurança que pretende restaurar a partir da lista RESTAURAR DE
CÓPIA DE SEGURANÇA.

3 Selecione os dados que pretende restaurar, toque em Restaurar e introduza a palavra-
passe conforme indicado.

Efetuar uma cópia de segurança com um dispositivo de armazenamento USB

No caso de espaço de armazenamento insuficiente no seu dispositivo, pode efetuar um cópia
de segurança dos ficheiros grandes e de quaisquer dados num dispositivo de armazenamento
USB, como uma unidade flash USB ou um leitor de cartões.

1 Ligue o seu dispositivo a um dispositivo de armazenamento USB com um cabo USB OTG.

2 No ecrã Armazenamento externo do seu dispositivo, toque em Armazenamento USB.

3 Toque em CÓPIA DE SEGURANÇA, selecione os dados dos quais quer efetuar a cópia de
segurança e, em seguida, toque em Criar cópia.

4 Siga as instruções no ecrã para definir a palavra-passe e a sugestão de palavra-passe. Os
dados serão encriptados e colocados em cópia de segurança. A palavra-passe será
necessária caso queira restaurar a cópia de segurança dos seus dados.
Para repor a palavra-passe, aceda ao ecrã da cópia de segurança do Armazenamento

USB e, em seguida, a  > Repor a palavra-passe.
A nova palavra-passe apenas é válida para cópias de segurança criadas a partir daí.

Restaurar os dados a partir de um dispositivo de armazenamento USB

1 Ligue o seu dispositivo a um dispositivo de armazenamento USB com um cabo USB OTG.

2 No ecrã Armazenamento externo do seu dispositivo, toque em Armazenamento USB.

3 Selecione a cópia de segurança que pretende restaurar a partir da lista RESTAURAR DE
CÓPIA DE SEGURANÇA.

4 Selecione os dados que pretende restaurar, toque em Restaurar e introduza a palavra-
passe conforme indicado.

Efetuar uma cópia de segurança com um dispositivo NAS

Pode efetuar uma cópia de segurança dos seus dados importantes num dispositivo NAS
(network-attached storage), também conhecido como servidor de armazenamento privado
em nuvem. O dispositivo NAS fornece pastas partilhadas para a cópia de segurança de dados.

1 No ecrã Armazenamento externo do seu dispositivo, toque em Pastas partilhadas.

2 No seu dispositivo, procure por dispositivos NAS disponíveis através da sua rede Wi-Fi e,
em seguida, toque num dispositivo aplicável para aceder ao mesmo e adicionar as pastas
partilhadas.

3 Toque em CÓPIA DE SEGURANÇA, selecione os dados dos quais quer efetuar a cópia de
segurança e, em seguida, toque em Criar cópia.

4 Siga as instruções no ecrã para definir a palavra-passe e a sugestão de palavra-passe. Os
dados serão encriptados e colocados em cópia de segurança. A palavra-passe será
necessária caso queira restaurar a cópia de segurança dos seus dados.
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Para repor a palavra-passe, aceda ao ecrã da cópia de segurança das Pastas partilhadas

e, em seguida, a  > Repor a palavra-passe.
A nova palavra-passe apenas é válida para cópias de segurança criadas a partir daí.

Restaurar os dados a partir de um dispositivo NAS

1 No ecrã Armazenamento externo do seu dispositivo, toque em Pastas partilhadas.

2 No seu dispositivo, procure por dispositivos NAS disponíveis através da sua rede Wi-Fi e,
em seguida, toque num dispositivo aplicável para aceder ao mesmo e adicionar as pastas
partilhadas.

3 Selecione a cópia de segurança que pretende restaurar a partir da lista RESTAURAR DE
CÓPIA DE SEGURANÇA.

4 Selecione os dados que pretende restaurar, toque em Restaurar e introduza a palavra-
passe conforme indicado.

Repor o dispositivo para as predefinições

Repor definições da rede

Esta operação irá repor as definições de Wi-Fi, da rede de dados móveis e de Bluetooth. Não
irá alterar quaisquer outras definições no seu dispositivo nem eliminar dados.

Aceda a Definições > Sistema e atualizações > Reposição, toque em Repor as definições
de rede e siga as instruções no ecrã para repor as definições de rede.

Restaurar todas as definições

Esta operação irá repor todas as definições de rede, a sua palavra-passe do ecrã de bloqueio
e a disposição do ecrã inicial. Se o seu dispositivo suportar a impressão digital ou o
reconhecimento facial, as impressões digitais e os dados faciais registados também serão
eliminados. Outros dados ou ficheiros não serão eliminados do seu dispositivo. Esta operação
não restaura as definições de Localizar dispositivo, Utilizadores e Contas, Administradores do
dispositivo nem as definições de aplicações.

Aceda a Definições > Sistema e atualizações > Reposição, toque em Repor todas as
definições e siga as instruções no ecrã para concluir a operação.

Restaurar definições de fábrica

Esta operação irá eliminar dados no seu dispositivo, incluindo as suas contas, dados de
aplicações e definições do sistema, aplicações instaladas, música, imagens, todos os ficheiros
no armazenamento interno, conteúdo do chip de segurança, bem como o sistema
armazenado localmente, aplicações e dados pessoais relacionados com Contas HUAWEI.
Certifique-se de que cria uma cópia de segurança dos dados antes de repor as definições de
fábrica do dispositivo.

Aceda a Definições > Sistema e atualizações > Reposição > Repor telemóvel, toque em
Repor predefinições e siga as instruções no ecrã para restaurar definições de fábrica.
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Ativar ou sair do modo simples
O modo simples adota uma disposição mais concisa para uma navegação simples, aumenta
os ícones e o tipo de letra do ecrã inicial e maximiza o volume.

Ativar o modo simples

Aceda a Definições > Sistema e atualizações > Modo simples e toque em Ativar.

Toque continuamente em qualquer ícone para o arrastar para o local pretendido ou para o
desinstalar se não for uma aplicação obrigatória.

Sair do modo simples

Abra Definições e toque em Sair do modo simples.

Atualizar o sistema do dispositivo online
Quando estiver disponível uma atualização, o seu dispositivo irá indicar-lhe que transfira e
instale o pacote de atualização.

• Antes de atualizar, certifique-se de que o dispositivo está a executar uma versão do
sistema oficial. Caso contrário, a atualização poderá falhar e poderão ocorrer
problemas desconhecidos no dispositivo.

• Efetue uma cópia de segurança dos dados do utilizador antes da utilização.

• Após uma atualização, as aplicações de terceiros que não são compatíveis com a
versão do sistema poderão ficar indisponíveis. Em alguns casos, poderá demorar algum
tempo para que uma versão compatível da aplicação seja lançada.

• Durante a atualização, não desligue ou reinicie o dispositivo, nem remova ou insira o
cartão de memória.

1 Aceda a Definições > Sistema e atualizações e toque em Atualização de software.

2 Quando estiver disponível uma atualização, pode transferir manualmente e instalar o
pacote de atualização ou pode atualizar o dispositivo automaticamente durante a noite.

• Transferir e instalar o pacote de atualização: aceda a Nova versão > TRANSFERIR E
INSTALAR. Para evitar a utilização de dados, ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi para
transferir o pacote de atualização.
O dispositivo irá reiniciar automaticamente assim que a atualização estiver terminada.

• Atualizar durante a noite: toque em  e ative Transferência automática via Wi-Fi e
Atualização noturna.
O dispositivo irá atualizar automaticamente e reiniciar entre as 02h00 e as 04h00.
Para garantir uma atualização noturna bem-sucedida, certifique-se de que o
dispositivo está ligado, o ecrã encontra-se bloqueado, não existem alarmes definidos
para este período de tempo e o nível da bateria permanece acima de 35%. Caso
necessário, ligue o dispositivo a um carregador.
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Para desativar as atualizações automáticas, toque em  no ecrã da Atualização de
software e, em seguida, desative Transferência automática via Wi-Fi.

Sobre o telemóvel

Aviso legal
Direitos de autor © Huawei 2020. Todos os direitos reservados.

Declaração sobre a resistência à água
O dispositivo foi testado sob condições laboratoriais controladas e é resistente a salpicos,
água e a poeiras, com uma classificação IP68 sob a IEC 60529. A resistência a salpicos, à água
e a poeiras não é uma condição permanente e poderá diminuir como resultado do desgaste
normal. Não carregue este dispositivo num ambiente húmido. Para obter detalhes sobre esta
funcionalidade, visite https://consumer.huawei.com/en/support/.

Condições para a resistência IP68:

• Profundidade: até 1,5 m em águas paradas

• Duração: 30 minutos

• Diferença de temperatura entre a água e o dispositivo: não superior a 5 °C
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Este manual serve apenas de referência. O produto real, incluindo, entre
outros, a cor, o tamanho e a disposição do ecrã, pode variar. Todas as
declarações, informações e recomendações contidas neste manual não
constituem qualquer tipo de garantia, expressa ou implícita.

Visite https://consumer.huawei.com/en/support/hotline para obter o contacto
telefónico e endereço de e-mail actualizados recentemente no seu país ou
região.

Modelo: NOH-NX9
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