Bem vindo ao iPhone!
Estes tópicos o ajudarão a configurar e aproveitar
os recursos do iPhone.
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Mudando do Android?
Pronto para trocar para o iOS? Faça download do app Migrar para
iOS e receba ajuda para mudar de um dispositivo Android para um
novo iPhone, iPad ou iPod touch.

Voltar ao menu

O app Move to iOS transferirá automaticamente as músicas, as
fotos, os contatos e muito mais para o seu novo iPhone. Você
também pode transferir o conteúdo manualmente.
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Do que você precisa
• iOS 9 ou posterior

• iPhone 5 ou posterior
• Android 4.0 ou posterior

Antes de começar
• No dispositivo Android, verifique se o Wi-Fi está ativado.
• Conecte o novo dispositivo iOS e o dispositivo Android à alimentação.
• O conteúdo que você está migrando, incluindo o contido no cartão microSD externo, não deve ultrapassar a capacidade do novo dispositivo iOS.
• Se você quiser transferir os favoritos do Chrome, faça a atualização para a
versão mais recente do Chrome no dispositivo Android.
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1º Passo - Baixe o app Move to iOS no seu dispositivo com Android
Comece baixando o Move to iOS de qualquer loja de apps do
Android. O app é compatível com todos os telefones e tablets
com Android 4.0 ou posterior.

2º Passo - Toque em Migrar Dados do Android no seu iPhone
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3º Passo - Abra o app Migrar para iOS
No dispositivo Android, abra o app Migrar para iOS e toque em
Continuar. Leia os termos e condições que serão exibidos. Toque
em Concordo para prosseguir e em Seguinte no canto superior
direito da tela Localizar Código.

4º Passo - Aguarde um código
No dispositivo iOS, toque em Continuar na tela Migrar do Android.
Em seguida, aguarde até que um código de seis ou dez dígitos seja
exibido. Se o dispositivo Android exibir um alerta dizendo que você
tem uma conexão de internet fraca, ignore-o.
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5º Passo - Use o código
Insira o código no dispositivo Android. Em seguida, aguarde até que a
tela Transferir Dados seja exibida.

6º Passo - Escolha o conteúdo e aguarde
No dispositivo Android, selecione o conteúdo que você deseja
transferir e toque em Avançar. Não mexa nos dois dispositivos até
que a barra de progresso do dispositivo iOS esteja concluída,
mesmo que o Android mostre o processo como concluído. A
transferência completa pode demorar, dependendo da quantidade
de conteúdo que você está migrando.

Os itens transferidos são: contatos, histórico de mensagens, fotos
e vídeos da câmera, favoritos da web, contas de e-mail e
calendários. Alguns apps gratuitos serão transferidos se estiverem
disponíveis no Google Play e na App Store. Quando a transferência
for concluída, você poderá fazer download dos apps gratuitos
correspondentes na App Store. Os apps pagos correspondentes
serão exibidos na Lista de Desejos do iTunes.
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7º Passo - Configure o dispositivo iOS
Depois que a barra de progresso estiver concluída no dispositivo
iOS, toque em OK no dispositivo Android. Em seguida, toque em
Continuar no dispositivo iOS e siga as etapas na tela para concluir a
configuração.

8º Passo - Conclusão

Verifique se todo o conteúdo foi transferido.
Se algo não tiver sido transferido, será
possível migrar o conteúdo manualmente.
Precisa obter os apps do dispositivo
Android? Acesse a App Store no dispositivo
iOS para fazer download deles.
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Se você precisar de ajuda com a transferência
Se tiver problemas para migrar o conteúdo, você poderá verificar
algumas possibilidades:
• Não mexa em nenhum dos dispositivos até que a transferência
seja concluída. Por exemplo, no dispositivo Android, o app
Migrar para iOS deve permanecer na tela o tempo todo. Se
você usar outro app ou receber uma chamada no Android antes
de a transferência ser concluída, o conteúdo não será
transferido.
• No dispositivo Android, desative os apps ou os ajustes que
podem afetar a conexão Wi-Fi. Por exemplo, desative recursos
como o Sprint Connections Optimizer ou o Smart Network
Switch. Depois, tente novamente.
• Reinicie os dois dispositivos e tente novamente.
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Se você precisar de ajuda após a transferência
• Caso não veja os apps do dispositivo Android em seu novo
dispositivo iOS, localize e faça download deles na
App Store para o novo dispositivo.
• Talvez você perceba que somente parte do conteúdo foi
transferida e que o dispositivo iOS está sem espaço. Também é
possível que o dispositivo iOS pareça cheio, mesmo sem a
conclusão da transferência. Em caso afirmativo, apague o
dispositivo iOS e inicie a transferência novamente. O conteúdo
do Android não deve ultrapassar o espaço disponível no
dispositivo iOS.

Anterior

Voltar ao menu

Configurar e começar a usar o iPhone
Depois da configuração, guiada pelo iPhone, você poderá começar a usá-lo.
Navegue na internet, envie mensagens, faça ligações, use a Siri, baixe apps,
músicas e muito mais.

Adicionar uma conta de e-mail
Envie e receba e-mails com o app Mail no iPhone.

Começar a usar o ID Apple
O ID Apple é a conta usada para acessar os serviços
da Apple, como App Store, iCloud, iMessage e muito
mais.

Obter apps favoritos
Use a App Store para encontrar e baixar todos os apps
que você deseja no iPhone.
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Explore os recursos
Não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de seus dados
por meio do backup e saiba mais sobre outros recursos no guia do
usuário do iPhone, iPad ou iPod touch.

Ver todas as notificações
Passe o dedo para baixo na tela para abrir as
notificações. Aqui é possível ver rapidamente as
mensagens, as chamadas e os compromissos
recentes, além de obter mais informações sobre o seu
dia.

Acessar controles rapidamente
Passe o dedo para cima na tela para abrir a
Central de Controle. Isso dá a você acesso
instantâneo à Câmera, à Calculadora, a redes
Wi-Fi e muito mais.
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Gerencie seu iCloud
O iCloud conecta você com segurança a fotos, vídeos, e-mail,
calendário, arquivos e outras informações importantes onde você
estiver.

Configurar o Buscar iPhone
O iCloud pode ajudar você a localizar o dispositivo e
proteger as informações. Antes que algo aconteça
com o seu iPhone, configure o Buscar iPhone para
protegê-lo.

Compartilhar e armazenar fotos
O app Fotos armazena fotos que você tira no iPhone.
Com o iCloud, você pode obter fotos em todos os
dispositivos ou compartilhar fotos específicas com
diferentes grupos e pessoas.

Acessar todos os documentos do iPhone
Armazene documentos, fotos e vídeos no iCloud com
o iCloud Drive. Isso permite que você acesse os
documentos mais atualizados em todos os seus
dispositivos.
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