
Configurar ajustes da poupança de tela para
SPA525G e SPA525G2 

Objetivos
 

As poupanças de tela permitem que a tela do dispositivo gire preto, cinzento, ou indique
fotografias predeterminadas em vez de permanecer ativas quando não utilizadas por um
período de tempo especificado. Isto pode ser útil conservar a energia, assim como esconder
a informação pessoal quando o usuário estiver ausente.
 
O objetivo deste original é explicar como ajustar os ajustes da poupança de tela no
SPA525G e no SPA525G2.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• SPA525G
 
• SPA525G2
  

Ajustando ajustes da poupança de tela
 

Etapa 1. Pressione a instalação no telefone. A tela da informação e dos ajustes aparece:
 

 
 
Etapa 2. Navegue às preferências de usuário e pressione seleto. A tela das preferências de
usuário aparece:
 



 
Etapa 3. Na página das preferências de usuário, navegue para selecionar preferências e
pressionar seleto. A tela das preferências da tela aparece. Permita ou desabilite a poupança
de tela navegando à poupança de tela e pressionando as chaves de navegação direitas ou
esquerdas firmar a marca de verificação.
 

 
Etapa 4. Para alterar os ajustes da poupança de tela, navegue aos ajustes da poupança de
tela e pressione a chave de navegação direita. A tela dos ajustes da poupança de tela 
aparece:
 

 



Etapa 5. Pressione a seta direita para navegar através dos tipos diferentes da poupança de
tela. As escolhas disponíveis são como segue:
 

• Preto – Indica uma tela preta
 
• Cinzento – Indica uma tela cinzenta
 
• Rotação cinzenta preta – A tela dá um ciclo incrementalmente de preto ao cinza.
 
• Rotação da imagem – A tela gerencie através das imagens disponíveis que seu
administrador do telefone fez disponíveis no telefone.
 
• Quadro de Digitas – Indica a imagem do fundo.
 
• Imagem da transferência – Indica a tela da transferência.
 
• Pulso de disparo – Indica um pulso de disparo.
 

Etapa 6. Navegue para provocar o intervalo e o grupo quanto tempo você quer o telefone
esperar antes de ativar a poupança de tela. O valor padrão é 300 segundos.
 
Etapa 7. Navegue para refrescar o intervalo e incorporar o número de segundos antes que a
poupança de tela deva alterar a tela indicada (se, por exemplo, você escolheu uma rotação
das imagens).
 
Etapa 8. Pressione o grupo para salvar os ajustes.
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