GUIA DE INÍCIO
DETALHADO
InControl Touch Pro

INSERÇÃO
DO CARTÃO SIM
Insira o Micro SIM
na ranhura SIM
do veículo.

DEFINIÇÕES
DE CONECTIVIDADE

Use o ecrã tátil do veículo para
ativar o ponto de acesso, os dados
móveis e o roaming de dados.

CONFIGURAÇÃO
DO SIM

Ligue o seu dispositivo ao ponto
de acesso do veículo. Em seguida,
no dispositivo, aceda a ubigi.me

CRIAÇÃO
DE CONTA

Insira os seus
dados para criar
a sua conta.

O seu concessionário pode ter concluído os três primeiros passos por si.
Neste caso, siga apenas os passos de criação da conta referidos abaixo.

INSERÇÃO DO CARTÃO SIM
• Remova o cartão SIM da embalagem.
• Localize o leitor de cartão SIM no armazenamento da consola central do veículo.
• Insira o SIM no slot do SIM.
Quando o SIM é inserido corretamente, ele não deve ficar fora da ranhura. Consulte o manual do veículo, se necessário,
para localizar o leitor do cartão SIM e verificar a orientação correta da inserção do cartão SIM.
O cartão SIM fornecido não funcionará em nenhum outro dispositivo.
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DEFINIÇÕES DE CONECTIVIDADE DO VEÍCULO
• Ligue a ignição.
• Toque el icono de configuración

en la barra de tareas.

• Aceda a Todas as Definições y, a e Conectividade.
(Isto está em Recursos em alguns modelos.)

• Verifique se as definições de conectividade
do seu veículo são as seguintes:
Dados móveis: Ligado (Aceite os Termos e Condições.).
Hotspot: Ligado.
Wi-Fi: Desligado.

CONFIGURAÇÃO FINAL DO SIM
• Aguarde até que o símbolo de conexão ou 3G/4G
apareça na parte superior do ecrã tátil.
• • • indica que o SIM está a conectar-se.
A primeira ligação com a rede móvel
pode levar até 2 minutos.
• Conecte-se ao ponto de acesso Wi-Fi do veículo
usando um dispositivo móvel (por exemplo,
smartphone ou tablet).
> No menu Wi-Fi do dispositivo, selecione
o ponto de acesso do veículo e insira a palavra-passe.
(Pode encontrar o nome do ponto de acesso
e a palavra-passe do utilizador nas definições
de Wi-Fi ou ponto de acesso do ecrã tátil.
Consulte o manual do veículo, se necessário.)
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• Visite ubigi.me no seu dispositivo móvel,
onde será direcionado para uma página
de conexão do SIM.
• A configuração é concluída quando a
na janela do navegador.

é exibido

CRIAÇÃO DA CONTA UBIGI
• Verifique se o seu dispositivo móvel está conectado
ao ponto de acesso Wi-Fi do veículo.
(Pode encontrar o nome do ponto de acesso e a
palavra-passe do utilizador nas definições de Wi-Fi
ou ponto de acesso do ecrã tátil. Consulte o manual
do veículo, se necessário.)
• Abra a aplicação Ubigi ou visite ubigi.me
• Insira seus dados juntamente com seu nome de usuário
e palavra-passe preferidos.
• Depois de inserir todas as informações necessárias,
toque em CRIAR CONTA.

GERIR A SUA CONTA
Para gerir facilmente a sua conta Ubigi, faça o download da aplicação ao pesquisar
na App Store ou no Google Play ou digitalizando os códigos QR abaixo:

PRECISA DE MAIS DADOS?
Temos vários planos de recarga para escolher! Para recarregar a sua conta:
• Aceda à aplicação Ubigi ou ubigi.me
• Aceda a RECARGA.
• Escolha e compre o seu plano de dados.
Para mais informações, visite-nos em: www.ubigi.com
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