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ALÔ
BY FIDELIDADE

A solução, as suas
componentes e funcionalidades.

UMA SOLUÇÃO
QUE LIGA A FAMÍLIA

ALÔ by Fidelidade

TABLET

O ALÔ by Fidelidade é uma solução que
combina um tablet e uma aplicação, com
internet incluída, que facilita a comunicação
entre a família através de um software
simplificado e desenvolvido à medida.

APLICAÇÃO

COMUNICAÇÃO

ENTRETENIMENTO

ASSISTÊNCIA

COMUNICAÇÃO

Videochamadas

Jogos

Acidentes Pessoais

Videochamada

Fotografias

Música

Câmara Fotográfica

Filmes

Assistência ao Lar

Álbum Colaborativo

Assistência Pessoal

Partilha de fotografias

Assistência Médica
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Apoio ao Cuidador

Acompanhamento
e customização
do tablet
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ALÔ BY FIDELIDADE

ALÔ by Fidelidade

QUEM PODE UTILIZAR A SOLUÇÃO?

QUAIS AS FUNCIONALIDADES
DISPONÍVEIS NO TABLET?

TABLET

APLICAÇÃO

Para sua utilização e interação com os seu familiares
e amigos. O tablet vem pronto a utilizar e não requer
instalações ou configurações técnicas.

Para utilização dos seus familiares e amigos.
Acesso por convite e disponível para instalação
nas lojas digitais da Google Play e App Store.

MÚSICAS
E FILMES

FOTOGRAFIAS
E VÍDEOS

TELEFONAR

JOGOS

RELIGIÃO

Aceder a uma
biblioteca de
músicas e filmes
para ver e ouvir.

Tirar fotografias,
guardá-las ou até
partilhá-las com
a família.

Fazer chamadas
de vídeo para
todos os seus
contactos.

Escolher entre
vários jogos
para se divertir
e passar o tempo.

Assistir em
direto ao canal
da Canção Nova
ou ouvir o Terço.

DESCARREGUE AQUI
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CONTEÚDO
DA EMBALAGEM

Os diferentes equipamentos
incluídos na embalagem.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

ALÔ by Fidelidade

QUAIS OS EQUIPAMENTOS QUE VÊM NA CAIXA?

Manual do Utilizador
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Íman

Caneta Touch +
Pano de limpeza de ecrã

Tablet, 10,1”

Cabo USB

Carregador
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03

CONFIGURAÇÃO
DO TABLET

Passo-a-passo para começar
a utilizar o seu tablet.

CONFIGURAÇÃO DO TABLET

ALÔ by Fidelidade

COMO FUNCIONA O CARREGADOR?

COMO É O EXTERIOR DO TABLET?

O adaptador e cabo USB apresentam diferentes entradas com tamanhos distintos, conforme ilustrado na figura abaixo,
e servem para carregar a bateria do tablet.

O tablet apresenta quatro margens laterais, conforme ilustrado e legendado na figura abaixo, cada uma com
características específicas. Cada margem lateral apresenta um conjunto de botões e portas/ ranhuras que representam
diferentes funcionalidades.
Lateral superior

ADAPTADOR CARREGADOR
A. Adaptador
B. Entrada elétrica
C. Entrada USB

A

B

C

D

E

F

CABO USB
D. Cabo de carregamento
E. Ligação tablet
F. Ligação carregador

Lateral
esquerda

Lateral
direita

ENTRADAS E BOTÕES
• Botão de bloquear/
desbloquear
• Botão de volume
• Entrada do carregador
• Entrada de áudio

Lateral inferior
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CONFIGURAÇÃO DO TABLET

ALÔ by Fidelidade

COMO MONTAR OS EQUIPAMENTOS
PARA COMEÇAR A USAR?
Como carregar a bateria do tablet para o começar a utilizar.

1.

Ligar a extremidade USB D do cabo de carregamento C à entrada USB B
do adaptador para carregador A .

2. Ligar a extremidade USB do cabo de carregamento
3.

F à Entrada do carregador no tablet.

Ligar a ficha de ligação à tomada B e deixar o tablet a carregar até que atinja os 100%
de bateria.

4. Aguardar que o tablet acenda a luz. Depois de carregado, tocar no Botão desbloquear
e seguir as instruções do ecrã.
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CONFIGURAÇÃO DO TABLET

ALÔ by Fidelidade

O QUE FAZER PARA CONFIGURAR PELA PRIMEIRA VEZ?

Depois de seguir as instruções da
página 18
1. Aguardar que o tablet se ligue.
2. Ler as Condições Gerais de
Utilização e a Política de Privacidade
e Proteção de Dados Pessoais.

4. Tocar em Tirar fotografia,
para tirar uma fotografia e finalizar
a configuração do perfil.
5. Começar a utilizar o ALÔ
by Fidelidade.

3. Tocar em Aceitar e Iniciar para
começar a configurar e personalizar
o tablet.
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UTILIZAÇÃO
DO TABLET

Menus, submenus
e principais funcionalidades.

FUNCIONAMENTO
DO MENU PRINCIPAL

ALÔ by Fidelidade

Botão para
regressar à página
do seu perfil

Informação: Data;
Hora; Estado da
Bateria

O menu principal do tablet apresenta
diversas opções de navegação de
modo a possibilitar o acesso a todas
as funcionalidades, informação do
dia, hora e bateria do tablet.

Seta de navegação
para a página
anterior do menu

Ecrã que está
a ser visualizado
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Botão de chamada
para o Apoio
ao Cliente ALÔ
by Fidelidade

Seta de navegação
para a página
seguinte do menu
Numeração dos
ecrãs em que é
possível navegar
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UTILIZAÇÃO DO TABLET

ALÔ by Fidelidade

COMO LIGAR O TABLET A UMA REDE WI-FI?

1. Tocar 5 vezes sucessivamente
em qualquer zona do ecrã, exceto na
fotografia e nos botões.

3. Tocar no menu de definições escondido
e introduzir o código 123456 para aceder
a este menu.

2. Aguardar que apareça o botão escondido
de definições, representado com uma roda.

4. Aguardar que o menu de definições
escondido seja aberto no ecrã.
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5. Tocar na opção WI-FI.
6. Aguardar até que sejam encontradas
e listadas as redes wi-fi disponíveis.

7. Tocar na rede a que se pretende ligar e
introduzir a palavra passe (caso exista).
8. Aguardar que seja estabelecida a ligação
(indicada por “Ligado” abaixo do nome da
rede).
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UTILIZAÇÃO DO TABLET

ALÔ by Fidelidade

COMO REGRESSAR AO MENU PRINCIPAL?

Caso esteja na página do perfil
1. Tocar na fotografia para ser direcionado
para o menu principal.
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2. Aguardar que o menu principal seja
carregado, conforme a imagem.

Caso esteja a utilizar uma
funcionalidade do tablet

2. Aguardar que o menu principal seja
carregado, conforme a imagem.

1. Tocar em Sair, até chegar ao menu
principal.
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UTILIZAÇÃO DO TABLET

ALÔ by Fidelidade

COMO OUVIR UMA MÚSICA?

1. Tocar em Música e Filmes no ecrã
do menu principal.
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2. Tocar em Música.
3. Aguardar que o ecrã das categorias de
músicas seja carregado.

4. Tocar no artista/categoria de músicas
que pretende ouvir.

5. Tocar na música que pretende ouvir.
6. Aguardar que a música comece a ser
reproduzida.
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UTILIZAÇÃO DO TABLET

ALÔ by Fidelidade

COMO VER UM FILME?

1. Tocar em Música e Filmes no ecrã
do menu principal.
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2. Tocar em Filmes.
3. Aguardar que o ecrã das categorias de
filmes seja carregado.

4. Tocar na categoria de filmes que
pretende ver.

5. Tocar no filme que pretende ver.
6. Aguardar que o filme comece a ser
reproduzido.
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UTILIZAÇÃO DO TABLET

ALÔ by Fidelidade

COMO ENVIAR FOTOGRAFIAS? (1/2)

1. Tocar em Fotografias e Vídeos no ecrã
do menu principal.
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2. Tocar em Tirar Fotografia.
3. Aguardar que seja redirecionado para
o ecrã onde pode tirar uma fotografia.

4. Tocar na opção Tirar Fotografia.

5. Tocar na opção Enviar Fotografia, depois
de tirar uma fotografia.
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UTILIZAÇÃO DO TABLET
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COMO ENVIAR FOTOGRAFIAS? (2/2)

6. Escolher a opção pretendida, entre
enviar a fotografia para todos os contactos
da sua lista ou apenas para um contacto.

Caso tenha sido selecionada a opção:
Todos os contactos

Caso tenha sido selecionada a opção:
Escolher um contacto

7. Aguardar que a fotografia seja enviada.

7. Tocar no contacto para quem pretende
enviar a fotografia.

8. Tocar em Está bem para concluir.
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8. Aguardar que a fotografia seja enviada.
9. Tocar em Está bem para concluir.
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UTILIZAÇÃO DO TABLET

ALÔ by Fidelidade

COMO FAZER UMA VIDEOCHAMADA?

1. Tocar em Telefonar no ecrã do menu
principal.
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2. Tocar no contacto para quem pretende
fazer a videochamada.

3. Aguardar que a videochamada
com o contacto selecionado seja iniciada.

4. Tocar em Desligar para terminar
a videochamada.
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UTILIZAÇÃO DO TABLET
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COMO INICIAR UM JOGO?

1. Tocar em Jogos no ecrã do menu
principal.
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2. Tocar no jogo que pretende jogar.
3. Aguardar que o jogo seja iniciado.

4. Visualizar e concluir o tutorial com as
instruções do jogo.
5. Começar a jogar o jogo selecionado.
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UTILIZAÇÃO DO TABLET

ALÔ by Fidelidade

COMO VER A CANÇÃO NOVA?

COMO OUVIR O TERÇO?

1. Tocar em Religião no ecrã do menu
principal (inicial).

1. Tocar em Religião no ecrã do menu
principal (inicial).
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2. Tocar em Canção Nova.
3. Aguardar que a o conteúdo comece a ser
reproduzido.

2. Tocar em Terço.
3. Aguardar que o conteúdo comece a ser
reproduzido.
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UTILIZAÇÃO DO TABLET
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COMO CONTACTAR O SUPORTE ALÔ BY FIDELIDADE?

1. Tocar no botão do canto superior direito
do tablet.
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2. Tocar em Sim, para efetuar a chamada.

Caso seja possível estabelecer ligação

Caso não seja possível estabelecer ligação

3. Aguardar que a ligação seja estabelecida.

4. Esclarecer qualquer dúvida ou questão
com o apoio Fidelidade.

5. Fazer uma chamada para o número
indicado através do seu telefone.
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INSTALAÇÃO
DA APLICAÇÃO

Detalhe da instalação e registo na
aplicação para familiares e amigos.

INSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO

ALÔ by Fidelidade

COMO FAZER O REGISTO NA APLICAÇÃO? (1/2)
Depois de ser convidado para a aplicação via e-mail ou SMS:

1. Seguir as instruções do e-mail/SMS convite.
2. Guardar a Chave do Produto.
3. Descarregar a aplicação “ALÔ by Fidelidade”.

4. Abrir a aplicação.
Chave do produto:
1f57h47 (exemplo)
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5.Tocar na opção Criar Conta.

6. Introduzir a chave de produto associada ao
tablet, previamente recebida por e-mail ou SMS.
7. Tocar na opção Validar.
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INSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO
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COMO FAZER O REGISTO NA APLICAÇÃO? (2/2)

8. Preencher as informações
para a configuração do perfil. Ler e aceitar
as Condições Gerais de Utilização
e a Política de Privacidade e Dados Pessoais.
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9. Tocar na opção Registar.

10. Introduzir o código de verificação que foi
enviado para o contacto telefónico introduzido
na configuração do perfil.

11. Aguardar que o registo fique concluído.
12. Tocar em Entrar para começar a usar a
aplicação.
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UTILIZAÇÃO
DA APLICAÇÃO

Principais funcionalidades da
aplicação para familiares e amigos.

O FUNCIONAMENTO
DO MENU PRINCIPAL

ALÔ by Fidelidade

Botão para seleção do perfil
de utilizador do tablet

Botão para aceder
às definições de perfil

Botão de acesso
às notificações

É através da aplicação que poderão ser
estabelecidas as interações com um ou
mais tablets1, uma vez que esta permite a
realização de videochamadas e a partilha de
fotografias com o tablet.

Botão para efetuar uma
videochamada para o tablet

Botão para aceder aos
diferentes menus disponíveis
1

É possível associar mais do que um tablet ao perfil da aplicação de telemóvel.
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UTILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO

ALÔ by Fidelidade

ENVIAR CONVITES A OUTROS CONTACTOS1 (1/2)

1. Tocar no botão

1

.

2. Aguardar que o ecrã do menu principal seja
carregado.

3. Tocar na opção Convidar para sugerir o perfil
a um novo contacto.

4. Introduzir o e-mail ou número de telemóvel
do contacto a quem pretende sugerir o perfil.

Esta funcionalidade será disponibilizada apenas para o administrador do tablet.
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UTILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO
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ENVIAR CONVITES A OUTROS CONTACTOS1 (2/2)

5. Selecionar o perfil do tablet que pretende
sugerir ao novo contacto.

1

6. Tocar no botão
o convite.

para concluir

7. Aguardar que o convite seja enviado.

Esta funcionalidade será disponibilizada apenas para o administrador do tablet.
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UTILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO
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CONSULTAR OS CONTACTOS EXISTENTES NO TABLET1

1. Tocar no botão

.

2. Aguardar que o ecrã do menu principal seja
carregado.
1

3. Tocar na opção Contactos para consultar os
contactos existentes no tablet.

4. Tocar no contacto de que pretende
consultar as informações.

5. Consultar a informação pretendida.

Esta funcionalidade será disponibilizada apenas para o administrador do tablet.
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ATIVAR/DESATIVAR FUNCIONALIDADES NO TABLET1

1. Tocar no botão

.

2. Aguardar que o ecrã do menu principal seja
carregado.
1

Esta funcionalidade será disponibilizada apenas para o administrador do tablet.
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3. Tocar no menu Aplicações.
4. Aguardar que o ecrã das funcionalidades
disponíveis seja carregado.

5. Tocar no botão que se encontra ao lado do
nome da funcionalidade que pretende ativar/
desativar2.
2

6. Aguardar que o estado da funcionalidade seja
atualizado.

A funcionalidade está ativa no tablet quando o botão está vermelho e inativa quando o botão está cinzento.
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UTILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO
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ENVIAR FOTOGRAFIAS (1/2)

1. Tocar no botão

.

2. Aguardar que o ecrã do menu principal
seja carregado.
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3. Tocar no menu Multimédia.
4. Aguardar que o ecrã das fotografias
partilhadas com o tablet seja carregado.

5. Tocar no botão + para partilhar novas
fotografias com o tablet.

6. Tocar no botão + para tirar uma fotografia,
ou escolher uma já existente na galeria.
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UTILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO
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ENVIAR FOTOGRAFIAS (2/2)

7. Selecionar uma fotografia existente
na galeria ou tirar uma fotografia nova.
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8. Tocar no botão
selecionada.

para enviar a imagem

9. Aguardar que a imagem seja enviada.
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UTILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO
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ENVIAR LEMBRETES PARA O TABLET1 (1/2)

1. Tocar no botão

.

2. Aguardar que o ecrã do menu principal seja
carregado.
1

3. Tocar no menu Lembretes para criar um novo
lembrete no tablet.

4. Tocar no botão + para adicionar um novo
lembrete (consultas, medicação, aniversários,
etc.).

5. Tocar no botão + para para adicionar
um novo lembrete.

Esta funcionalidade será disponibilizada apenas para o administrador do tablet.
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UTILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO
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ENVIAR LEMBRETES PARA O TABLET1 (2/2)

6. Preencher as informações necessárias
para a criação do lembrete.

1

7. Tocar no botão Criar.

8. Aguardar que a criação do lembrete
seja concluída.

Esta funcionalidade será disponibilizada apenas para o administrador do tablet.
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CONSULTAR A ATIVIDADE DO TABLET1

1. Tocar no botão

.

2. Aguardar que o ecrã do menu principal seja
carregado.
1

3. Tocar no menu Atividade para consultar
a atividade do tablet.

4. Selecionar, no canto superior esquerdo,
o utilizador do tablet que pretende visualizar.
5. Consultar a informação da atividade no tablet.

Esta funcionalidade será disponibilizada apenas para o administrador do tablet.

72

73

Caso tenha alguma dúvida na utilização
do tablet ou da aplicação, poderá entrar
em contacto connosco.

217 948 827
DIAS ÚTEIS DAS 9H ÀS 20H

SOFTWARE BY

