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1 Conhecer o seu F317
Vista frontal

As figuras contidas neste guia são fornecidas apenas para sua referência.
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Tecla de
função
esquerda

 Aceder ao menu principal no modo de espera.

Teclas de
navegação

 Aceder ao menu principal premindo a tecla OK no

 Seleccionar a opção apresentada no canto inferior

esquerdo do ecrã.

modo de espera.
 Para aceder a um menu de atalho, prima a tecla de

navegação correspondente no modo de espera.
 Prima as teclas de navegação durante uma chamada

para ajustar o volume.
3

Tecla de
função
direita

Seleccionar a opção apresentada no canto inferior direito
do ecrã.
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4

Tecla
Terminar

 Terminar ou rejeitar uma chamada.
 Premir continuamente esta tecla para ligar ou desligar o

telefone.
 Regressar ao modo de espera.

5

Tecla Mãoslivres

 Efectuar ou atender uma chamada sem levantar o

auscultador no modo de espera.
 No modo de mãos-livres, cancelar a marcação durante

a marcação de um número ou terminar a chamada
actual.
6

7

Tecla de
chamada

 Efectuar ou atender uma chamada.

Teclas
numéricas e
de símbolos

 Introduzir números, letras e símbolos.

 Ver o registo de chamadas no modo de espera.

 Aceder ao correio de voz premindo continuamente a

tecla 1 no modo de espera.
 Premir continuamente a tecla 2~9 no modo de espera

para configurar a marcação rápida num número de
telefone atribuído pelo utilizador.
 Premir a tecla # para alternar entre métodos de
introdução de texto no modo de edição.
 Premir a tecla * para visualizar a lista de símbolos no
modo de edição.
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Vista posterior e lateral
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1
1

Tampa da bateria

2

Entrada do cabo em espiral na
unidade principal

3

Ranhura do cartão SIM

4

Compartimento da bateria

5

Entrada para cabo da bateria

6

Suportes para fixação mural

7

Entrada de alimentação

2 Ícones do ecrã
Recepção completa

Bateria cheia

Chamada em curso

Sem serviço

Despertador

Modo mãos-livres

Mensagem não lida

Mensagem de voz por ouvir

Alimentado pelo
transformador

3

3 Instalação
Certifique-se de que o F317 está desligado e desligue-o do transformador.

Colocar o cartão SIM
Certifique-se de que os contactos dourados do cartão SIM estão virados para baixo e
que a aresta biselada do cartão SIM está devidamente alinhada com a da ranhura do
cartão SIM. Em seguida, verifique se o cartão SIM está completamente inserido.

Não remova muitas vezes o cartão SIM ao utilizar F317.

Montar a bateria
Certifique-se de que a bateria está correctamente instalada.
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 Nos telefones novos fornecidos, a carga da bateria é fraca. Como tal, antes de
utilizar o telefone pela primeira vez, carregue-o durante algum tempo e, em
seguida, ligue-o.
 Se o telefone não for utilizado durante um longo período de tempo, remova a
bateria do telefone.

Ligar o transformador
Quando utilizar o F317, é recomendado que ligue o transformador ao F317.

 Se a bateria não tiver sido utilizada durante muito tempo ou se estiver gasta, o ecrã
do F317 pode não funcionar quando começar a carregar a bateria novamente. Isto
é normal. Depois de a bateria ter sido carregada durante algum tempo, pode ligar
o telefone e utilizá-lo.
 A bateria fornece energia apenas por um período limitado de tempo. Certifique-se
de que a bateria está totalmente carregada antes de utilizá-la.

4 Ligar
Prima continuamente
está ligado.
Prima continuamente

até o ecrã do telefone ficar iluminado, indicando que

para desligar o telefone.
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5 Chamada em curso
Efectuar uma chamada
1. No modo de espera, prima as teclas numéricas para introduzir um número de
telefone.
2. Prima

para marcar o número.

3. Prima

para terminar a chamada ou cancelar a marcação.

Também pode utilizar os seguintes métodos para marcar o número:
 No modo de espera, prima

para visualizar registo de chamadas. Localize o

número pretendido na registo de chamadas e, em seguida, prima
marcar o número.

para

 Localize o número pretendido nos contactos e, em seguida, prima
marcar o número.

para

Atender ou rejeitar uma chamada
Ao receber uma chamada, prima
rejeitar a chamada.

para atender a chamada ou prima

6 Mensagens
Enviar uma mensagem
1. Seleccione Mensagem > Escrever mensagem.
2. Escreva a mensagem.
3. Prima
e, em seguida, adicione um destinatário através dos seguintes
métodos:
– Introduza o número de telefone do destinatário.
– Adicione o destinatário a partir dos contactos.
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para

4. Prima

para enviar a mensagem.

Ler uma mensagem
1. Seleccione Mensagem > Caixa de entrada.
/

2. Prima
3. Prima

para ir para uma mensagem na lista.

para abrir ou ler a mensagem.

Premir a tecla de função esquerda

para gerir a mensagem.

7 Métodos de introdução de texto
Funções dos métodos de introdução
Os métodos de introdução têm as seguintes funções básicas:
 No modo de edição, prima a tecla # para alternar entre os métodos de introdução.
 No modo de edição, é possível premir a tecla de função direita

para
eliminar o carácter à esquerda do cursor ou premir continuamente a tecla de
função direita

para eliminar todos os caracteres.

 No modo de introdução previsível ou tradicional, prima a tecla 0 para introduzir

um espaço.
 No qualquer método de introdução, prima a tecla * para visualizar a lista de

símbolos.

Introdução tradicional (ABC/Abc/abc)
No modo de introdução tradicional, prima as teclas numéricas para introduzir letras.
Prima uma tecla numérica repetidamente até surgir o carácter pretendido. Se a letra
seguinte que pretende introduzir estiver na mesma tecla da letra actual, aguarde que
a letra actual seja introduzida e depois introduza a letra seguinte.

Introdução previsível (EN/En/en)
1. Prima uma vez as teclas marcadas com as letras necessárias para soletrar a palavra
pretendida, de acordo com a sequência ortográfica da palavra. À medida que
introduz as letras, o telefone tenta prever a palavra pretendida e mostra palavras
candidatas.
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2. Prima

/

para ir para a palavra pretendida.

3. Prima
para introduzir a palavra ou prima a tecla 0 para introduzir a palavra
seguida por um espaço.

Introdução de números
 No modo de introdução 123, prima uma tecla numérica para introduzir o número

pretendido correspondente.
 No modo de introdução tradicional, prima continuamente a tecla numérica para

introduzir números.

8 FM
A opção de rádio FM ajuda-o a ouvir convenientemente os programas de rádio FM.
Seleccione Menu > Rádio FM e, em seguida, prima

/

para alterar o

canal. Prima
/
para ajustar o volume.
Pode seleccionar Opções para mais operações.

9 Segurança
Definir o bloqueio de telefone
O bloqueio do telefone protege o seu dispositivo contra o uso não autorizado. Ao
activar o bloqueio do telefone, ser-lhe-á pedido que introduza um código de bloqueio
de telefone antes de utilizar o telefone.
Seleccione Configurações >Segurança > Senha ao ligar para definir o bloqueio do
telefone. Pode alterar o código predefinido de bloqueio do telefone (000000) para
uma palavra-passe pessoal. É recomendado que altere periodicamente este código de
bloqueio de telefone para uma segurança reforçada.
Quando limpar as definições do utilizador, deve introduzir a palavra-passe de
inicialização correcta.
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Definir o bloqueio de teclado
No modo de espera, prima continuamente a tecla # para bloquear o teclado. Neste
caso, pode apenas marcar números de emergência e atender chamadas.
e, em seguida, a tecla *
No modo de espera, prima a tecla de função esquerda
para desbloquear o teclado.
Seleccione Configurações > Configurações do telefone > Bloqueio teclado
automático para definir o bloqueio de teclado. Se a função de bloqueio do teclado
estiver activada, o teclado será automaticamente bloqueado quando o tempo de
espera exceder o período predefinido no modo de espera.

PIN e PUK
O código do número de Identificação Pessoal (PIN) ajuda-o a prevenir eficazmente o
uso não autorizado do seu cartão SIM. O código da chave de desbloqueio pessoal
(PUK) ajuda-o a alterar o código do PIN bloqueado. Se introduzir o PIN errado três
vezes, o cartão SIM ficará bloqueado. Neste caso, terá de introduzir o código PUK
para desbloquear o código PIN bloqueado. Tenha em atenção que se introduzir o PUK
errado dez vezes, o seu cartão SIM ficará permanentemente bloqueado. Necessitará
de consultar o seu fornecedor de serviços para substituir o seu cartão SIM. O código
PIN e o código PUK são fornecidos juntamente com o cartão SIM. Para obter mais
informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

10 Perguntas mais frequentes
Se ocorrerem problemas durante a utilização do telefone, consulte as secções
seguintes para encontrar uma solução adequada. Se um problema persistir, contacte
o vendedor do seu telefone.

O que posso fazer se não estiver a conseguir ligar o
F317?
1. Remova a tampa da bateria e verifique se a bateria está instalada correctamente.
2. Se a bateria estiver correctamente instalada, uma causa possível do problema é a
bateria estar com pouca carga. Carregue a bateria e, em seguida, tente ligar o
telefone.
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O que posso fazer se não houver qualquer
informação apresentada no ecrã?
Se o telefone não for utilizado durante um longo período de tempo e a bateria ficar
sem carga, o telefone pode não apresentar informações enquanto está a ser
carregado. Isto é normal acontecer. O telefone poderá ser ligado depois de a bateria
carregar durante algum tempo.

O que posso fazer se não estiver a conseguir
carregar a bateria?
1. Verifique se o telefone e o transformador estão correctamente ligados.
2. Verifique se o transformador e a tomada eléctrica estão correctamente ligados.
3. Substitua o transformador de corrente ou a bateria por um novo modelo idêntico.

O que posso fazer se a recepção do sinal estiver
fraca?
1. Verifique se o cartão SIM está instalado correctamente.
2. Coloque o telefone num local onde possa receber um sinal forte.

O que posso fazer se o volume da chamada
recebida estiver demasiado alto ou baixo?
Durante uma chamada, prima as teclas de navegação para ajustar o volume.

11 Para mais ajuda
Visite http://consumer.huawei.com/en/support/hotline para obter o contacto
telefónico e endereço de e-mail actualizados no seu país ou região.

12 Informações de segurança
Esta secção contém informações importantes relacionadas com o funcionamento do
dispositivo. Contém também informações sobre como utilizar o dispositivo de forma
segura. Leia estas informações atentamente antes de utilizar o dispositivo.
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Dispositivo electrónico
Não utilize o dispositivo se a sua utilização for proibida. Não utilize o dispositivo
sempre que este originar situações perigosas ou causar interferência com outros
dispositivos electrónicos.

Interferência com equipamentos médicos
 Siga as regras e regulamentos estipulados pelos hospitais e instalações de cuidados

de saúde. Não utilize o dispositivo quando for proibido.
 Alguns dispositivos sem fios podem afectar o desempenho dos aparelhos auditivos

ou pacemakers. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.
 Os fabricantes de pacemakers recomendam que se mantenha uma distância

mínima de 15 cm entre um dispositivo e um pacemaker a fim de prevenir uma
potencial interferência com o pacemaker. Se utilizar um pacemaker, mantenha o
dispositivo no lado oposto ao do pacemaker e não transporte o dispositivo no
bolso da frente.

Áreas com produtos inflamáveis e explosivos
 Não utilize o dispositivo em locais onde sejam guardados produtos inflamáveis ou

explosivos, (por exemplo, estações de serviço, reservatórios de petróleo ou fábricas
de produtos químicos). A utilização do dispositivo nestes ambientes aumenta o
risco de explosão ou incêndio. Além disso, siga as instruções indicadas em texto
ou símbolos.
 Não armazene nem transporte o dispositivo em recipientes com líquidos
inflamáveis, gases ou explosivos.

Segurança no trânsito
 Respeite as leis e os regulamentos locais durante a utilização do dispositivo. Para

reduzir o risco de acidentes, não utilize o dispositivo sem fios enquanto conduz.
 Concentre-se na condução. A sua primeira responsabilidade é conduzir com

segurança.
 Não segure no dispositivo enquanto conduz. Utilize acessórios mãos-livres.
 Quando precisar de efectuar ou atender uma chamada, saia da estrada em

segurança e estacione primeiro o veículo.
 Os sinais de radiofrequência podem afectar os sistemas electrónicos de veículos

motorizados. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo.
 Não coloque o dispositivo sobre o airbag ou na zona de abertura do airbag no

veículo. Caso contrário, pode magoar-se devido à força exercida quando o airbag
se abre.
 Não utilize o dispositivo durante um voo de avião ou momentos antes do
embarque. A utilização de dispositivos sem fios a bordo de um avião pode
perturbar as redes sem fios, representar um perigo para o funcionamento do avião
ou ser ilegal.
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Ambiente de funcionamento
 Evite ambientes com pó, húmidos ou sujos. Evite campos magnéticos. A utilização

do dispositivo nestes ambientes pode resultar num mau funcionamento do circuito.
 Antes de ligar e desligar cabos, pare de utilizar o dispositivo e desligue-o da fonte

de alimentação. Assegure-se de que as suas mãos estão secas durante a utilização.
 Coloque o dispositivo numa superfície estável.
 Mantenha o dispositivo protegido de aparelhos electrónicos que produzam
















campos magnéticos ou eléctricos fortes, como fornos de micro-ondas ou
frigoríficos.
Durante tempestades com queda de relâmpagos, desligue o dispositivo e remova
todos os cabos de ligação de forma a protegê-lo contra a queda de raios.
Evite a utilização do dispositivo durante tempestades com queda de relâmpagos
para protegê-lo contra quaisquer perigos provocados por raios.
As temperaturas ideais de funcionamento situam-se entre os 0°C e os 45°C. As
temperaturas ideais de armazenamento situam-se também entre os –20°C e os
+70°C. O calor ou o frio em excesso pode danificar o dispositivo ou os acessórios.
Mantenha o dispositivo e os acessórios numa área fresca e bem ventilada
protegida da luz solar directa. Não envolva nem cubra o dispositivo com toalhas ou
outros objectos. Não coloque o dispositivo num recipiente com pouca dissipação
do calor, como uma caixa ou saco.
Não exponha o dispositivo à luz solar directa (como o tablier do automóvel, por
exemplo) durante períodos prolongados.
Para proteger o dispositivo ou os acessórios do perigo de incêndio ou de choque
eléctrico, evite a chuva e humidade.
Mantenha o dispositivo protegido de fontes de calor e de incêndio, como
aquecedores, fornos de micro-ondas, fogões, esquentadores, radiadores ou velas.
Não coloque quaisquer objectos, como velas ou recipientes com água, em cima do
dispositivo. Se qualquer objecto estranho ou líquido entrar no dispositivo, pare
imediatamente de utilizá-lo, desligue-o e remova todos os cabos de ligação. Em
seguida, contacte um centro de assistência autorizado.
Não bloqueie as aberturas do dispositivo. Reserve um mínimo de 10 cm à volta do
dispositivo para dissipar o calor.
Não coloque objectos de metal afiados, como alfinetes, perto do auscultador ou
altifalante. Os auscultadores podem atrair estes objectos, provocando ferimentos.
Suspenda a utilização do dispositivo ou de aplicações durante algum tempo se o
dispositivo aquecer demasiado. Se a pele estiver exposta a um dispositivo
sobreaquecido durante um período prolongado, podem ocorrer sintomas de
queimaduras de baixa temperatura, como manchas vermelhas e pigmentação mais
escura.
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 Não toque na antena do dispositivo. Caso contrário, a qualidade da comunicação

poderá diminuir.
 Não permita que crianças ou animais mordam ou metam o dispositivo ou os

acessórios na boca. Caso contrário, poderão ocorrer danos ou uma explosão.
 Respeite as leis e regulamentações locais, bem como a privacidade e os direitos

legais de terceiros.
 Mantenha o dispositivo num local com boa recepção. A distância entre o

dispositivo e outros materiais de metal (como suportes metálicos ou portas e
janelas metálicas) deve ser superior a 25 cm e a distância entre o dispositivo
superior a 30 cm.

Segurança infantil
 Cumpra todas as precauções relacionadas com a segurança de crianças. Pode ser

perigoso deixar as crianças brincar com o dispositivo ou os respectivos acessórios.
O dispositivo inclui peças que podem ser retiradas, o que poderá constituir um
risco de asfixia. Mantenha afastado das crianças.
 O dispositivo e os respectivos acessórios não foram concebidos para serem
utilizados por crianças. As crianças não devem utilizar o dispositivo sem a
supervisão de um adulto.

Acessórios
 A utilização de um transformador de corrente, carregador ou bateria não aprovado

ou incompatível pode provocar um incêndio, uma explosão ou outros perigos.
 Seleccione apenas acessórios aprovados pelo fabricante do dispositivo para

utilização com este modelo. A utilização de qualquer outro tipo de acessórios pode
anular a garantia, violar as leis e os regulamentos locais e ser perigoso. Contacte o
seu revendedor para obter informações sobre a disponibilidade de acessórios
aprovados na sua área.

Segurança do carregador
 No caso de dispositivos de ligação à corrente, a tomada eléctrica deverá estar

situada perto dos dispositivos e facilmente acessível.
 Desligue o carregador da tomada eléctrica e do dispositivo quando não estiver a

utilizá-lo.
 Não deixe cair nem sujeite o carregador a impactos.
 Se o cabo de alimentação estiver danificado (exposto ou partido, por exemplo), ou

se a ficha estiver solta, pare imediatamente de utilizá-lo. Se continuar a utilizá-lo,
poderão ocorrer choques eléctricos, curto-circuitos ou um incêndio.
 Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas nem o puxe para
desligar o carregador da tomada.
 Não toque no dispositivo ou carregador com as mãos molhadas. Caso contrário,
poderão ocorrer curto-circuitos, avarias ou choques eléctricos.
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 Se o carregador tiver sido exposto a água, outros líquidos ou humidade excessiva,

leve-o a um centro de assistência autorizado para ser inspeccionado.
 Assegure-se de que o carregador cumpre os requisitos da Cláusula 2.5 em

IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1 e que foi testado e aprovado de acordo com
normas nacionais ou locais.
 Ligue o dispositivo apenas a produtos com o logótipo USB-IF ou que tenham
concluído o programa de conformidade com USB-IF.

Segurança da bateria
 Não ligue os pólos da bateria com condutores, como chaves, jóias ou outros

















materiais metálicos. Caso contrário, a bateria pode entrar em curto-circuito e
provocar ferimentos ou queimaduras.
Mantenha a bateria afastada do calor intenso ou da luz solar directa. Não a
coloque em cima ou no interior de dispositivos de aquecimento como micro-ondas,
fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
Não tente modificar ou adulterar a bateria nem insira objectos estranhos no seu
interior. Não mergulhe nem exponha a bateria a água ou outros líquidos. Caso
contrário, poderá ocorrer um incêndio, explosão ou outros perigos.
Se existir uma fuga na bateria, certifique-se de que o electrólito não entra em
contacto com a pele ou os olhos. Se o electrólito tocar na sua pele ou salpicar para
os olhos, lave imediatamente os olhos com água limpa e consulte um médico.
Se a bateria estiver deformada, mudar de cor ou sobreaquecer durante o
carregamento ou armazenamento, suspenda de imediato a utilização do
dispositivo e remova a bateria. Se continuar a utilizá-la, pode ocorrer uma fuga na
bateria, incêndio ou explosão.
Não atire as baterias para o fogo, uma vez que podem explodir. As baterias
danificadas também podem explodir.
Elimine as baterias gastas em conformidade com as regulamentações locais. A
utilização inadequada da bateria pode provocar um incêndio, explosão ou outros
perigos.
Não permita que crianças ou animais mordam ou metam a bateria na boca. Caso
contrário, poderão ocorrer danos ou uma explosão.
Não esmague ou perfure a bateria, nem a sujeite a uma pressão exterior elevada.
Caso contrário, pode ocorrer um curto-circuito ou sobreaquecimento.
Não deixe cair o dispositivo nem a bateria. Se deixar cair o dispositivo ou a bateria,
especialmente numa superfície dura, podem ficar danificados.
Se o tempo de espera do dispositivo diminuir consideravelmente, substitua a
bateria.

Limpeza e manutenção
 Durante o armazenamento, o transporte e o funcionamento do dispositivo,
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mantenha-o seco e proteja-o de colisões.
 Mantenha o dispositivo e o carregador secos. Não tente secá-lo com uma fonte de

calor externa, como um forno de micro-ondas ou secador de cabelo.
 Não exponha o dispositivo ou os acessórios ao calor ou frio extremos. Estes















ambientes podem interferir com o seu funcionamento correcto e provocar um
incêndio ou explosão.
Evite colisões que possam provocar avarias do dispositivo, sobreaquecimento,
incêndio ou explosão.
Se não pretende utilizar o dispositivo durante um longo período de tempo,
desligue-o e remova todos os cabos de ligação.
No caso de ocorrer qualquer situação anormal (por exemplo, se o dispositivo emitir
fumo ou qualquer som ou cheiro invulgar), pare imediatamente de utilizá-lo,
desligue-o, remova todos os cabos de ligação e contacte um centro de assistência
autorizado.
Não pise, puxe ou dobre excessivamente qualquer cabo. Se o fizer, poderá
danificar o cabo e causar o mau funcionamento do dispositivo.
Antes de limpar ou guardar o dispositivo, pare de utilizá-lo, pare todas as
aplicações e desligue todos os cabos de ligação.
Não utilize qualquer detergente químico, pó ou outros agentes químicos (como
álcool e benzina) para limpar o dispositivo ou os acessórios. Estas substâncias
podem provocar danos nas peças ou apresentar o risco de incêndio. Utilize um
pano limpo, macio e seco para limpar o exterior do dispositivo e dos acessórios.
Não coloque cartões de fita magnética, como cartões de crédito ou de telefone,
perto do dispositivo durante períodos prolongados. Caso contrário, os cartões de
fita magnética podem ficar danificados.
Não desmonte nem adultere o dispositivo e os seus acessórios. Caso contrário,
anula a garantia e desresponsabiliza o fabricante de quaisquer danos. Em caso de
danos, contacte um centro de assistência autorizado para obter assistência ou para
que sejam efectuadas as reparações necessárias.
Em caso de quebra do ecrã do dispositivo por colisão, pare imediatamente de
utilizar o dispositivo. Não toque nem tente retirar as peças partidas. Contacte de
imediato um centro de assistência autorizado.

Chamadas de emergência
A disponibilidade das chamadas de emergência está sujeita à qualidade da sua rede
celular, à política do fornecedor de serviços e às leis e regulamentações locais. Nunca
dependa unicamente do dispositivo para efectuar comunicações essenciais, como
emergências médicas.
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Informações sobre eliminação e reciclagem
Este símbolo (com ou sem uma barra escura) no dispositivo, nas baterias
(caso estejam incluídas) e/ou na embalagem indica que o dispositivo e os
acessórios eléctricos (por exemplo, os auriculares, transformador ou cabo)
e as baterias não devem ser eliminados como lixo doméstico. Estes itens
não devem ser eliminados como resíduos urbanos indiferenciados e devem
ser depositados num ponto de recolha certificado para reciclagem ou eliminação
adequada.
Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem do dispositivo ou da
bateria, contacte a sua Câmara Municipal, o serviço de eliminação de resíduos
domésticos ou o seu revendedor.
A eliminação do dispositivo e das baterias (caso estejam incluídas) está sujeita à
Directiva de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE) reformulada
(Directiva 2012/19/UE) e à Directiva sobre baterias (Directiva 2006/66/CE). O motivo
pelo qual se devem separar os REEE e as pilhas de outros resíduos consiste em
minimizar os potenciais impactos ambientais e os riscos para a saúde humana
causados por quaisquer substâncias perigosas que possam estar presentes.

Redução de substâncias perigosas
Este dispositivo está em conformidade com o regulamento REACH [Regulamento (CE)
n.º 1907/2006] e com a Directiva RSP reformulada (Directiva 2011/65/UE). As baterias
(se incluídas) estão em conformidade com a Directiva sobre baterias (Directiva
2006/66/CE). Para obter informações actualizadas sobre a conformidade REACH e RSP,
visite a página Web http://consumer.huawei.com/certification.

Conformidade regulamentar da UE
Informação de certificação (SAR)
Este dispositivo cumpre as directrizes de exposição a ondas de rádio.
O dispositivo é um transmissor e receptor de rádio de baixa potência. Conforme
recomendado pelas directrizes internacionais, o dispositivo foi concebido para não
exceder os limites de exposição a ondas de rádio. Estas directrizes foram
desenvolvidas pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP, ou Comissão Internacional para a Protecção contra Radiações Não Ionizantes),
uma organização científica independente, e incluem medidas de segurança para
todos os utilizadores, independentemente da idade e do estado de saúde.
A taxa de absorção específica (SAR) é a unidade de medida para a quantidade de
energia de radiofrequência absorvida pelo corpo durante a utilização de um
dispositivo. O valor de SAR é determinado ao nível mais elevado de potência
certificada em condições de laboratório, embora o nível de SAR real em
funcionamento possa estar muito abaixo desse valor. Isto deve-se ao facto de o
dispositivo ser concebido para utilizar a potência mínima necessária para ligar à rede.
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O valor SAR adoptado na Europa é de 2,0 W/kg, calculado com base em 10 gramas
de tecido corporal, e o valor de SAR mais elevado deste dispositivo está em
conformidade com este limite.
O dispositivo deverá ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm
entre o radiador e o seu corpo.
Declaração
A Huawei Technologies Co., Ltd. declara pelo presente que este dispositivo está em
conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva
1999/5/CE.
Para consultar a declaração de conformidade, visite a página Web
http://consumer.huawei.com/certification.
É utilizada a seguinte marcação incluída no produto:

Este dispositivo pode ser utilizado em todos os Estados-Membros da UE.
Cumpra os regulamentos nacionais e locais aplicáveis no local de utilização do
dispositivo.
A utilização deste dispositivo pode estar restrita, consoante a rede local.

13 Aviso legal
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. Todos os direitos
reservados.
Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer
forma ou por qualquer meio sem o consentimento prévio por escrito da Huawei
Technologies Co., Ltd. e respectivas filiais ("Huawei").
O produto descrito neste manual pode incluir software protegido por direitos de
autor da Huawei e possíveis licenciadores. Os clientes não podem de forma alguma
reproduzir, distribuir, modificar, descompilar, desmontar, desencriptar, extrair, inverter
a engenharia, alugar, atribuir ou sub-licenciar o referido software, excepto se as
restrições referidas forem proibidas por lei ou se as referidas acções tiverem a
aprovação dos respectivos titulares de direitos de autor.

Marcas comerciais e autorizações

,
e
são marcas comerciais ou marcas comerciais
registadas da Huawei Technologies Co., Ltd.
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Outras marcas comerciais, nomes de produtos, serviços e empresas mencionados
podem pertencer aos respectivos proprietários.

Aviso
Algumas funcionalidades do produto e respectivos acessórios descritas no presente
documento dependem do software instalado e das capacidades e definições da rede
local, pelo que poderão não estar activadas ou poderão estar limitadas pelos
operadores da rede local ou fornecedores do serviço de rede.
Como tal, as descrições aqui facultadas podem não corresponder exactamente ao
produto ou respectivos acessórios que adquirir.
A Huawei reserva-se o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou
especificações contidas neste manual sem aviso prévio e sem qualquer garantia de
responsabilidade.

EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE
TODO O CONTEÚDO DESTE MANUAL É FORNECIDO "TAL COMO ESTÁ". SALVO
EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, NÃO SÃO FORNECIDAS GARANTIAS DE
QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS SEM LIMITAÇÃO, AS
GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM FIM
ESPECÍFICO, EM RELAÇÃO À PRECISÃO, FIABILIDADE OU CONTEÚDOS DESTE
MANUAL.
ATÉ AO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, EM
CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA SERÁ A HUAWEI RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS
ESPECIAIS, ACIDENTAIS,INDIRECTOS OU CONSEQUENTES OU PERDA DE LUCROS,
NEGÓCIOS, RECEITAS, DADOS, POUPANÇAS DE FUNDOS DE COMÉRCIO OU
POUPANÇAS ANTECIPADAS, INDEPENDENTEMENTE DE AS DITAS PERDAS SEREM
PREVISÍVEIS OU NÃO.
A RESPONSABILIDADE MÁXIMA (ESTA LIMITAÇÃO NÃO SE APLICA À
RESPONSABILIDADE POR FERIMENTOS PESSOAIS ATÉ AO LIMITE EM QUE A
LEGISLAÇÃO EM VIGOR PROÍBA A REFERIDA LIMITAÇÃO) DA HUAWEI RESULTANTE
DA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO DESCRITO NO PRESENTE MANUAL ESTÁ LIMITADA AO
MONTANTE PAGO PELOS CLIENTES PARA A AQUISIÇÃO DESTE PRODUTO.

Regulamentação de importação e exportação
Os clientes deverão cumprir todas as leis e regulamentos de exportação ou
importação em vigor e serão responsáveis por obter todas as autorizações e licenças
governamentais necessárias à exportação, reexportação ou importação do produto
mencionado neste manual, incluindo o software e dados técnicos contidos no mesmo.

Política de privacidade
Para compreender melhor como nós protegermos as suas informaçãoes pessoais,
consulte a política de privacidade em http://consumer.huawei.com/privacy-policy.
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