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SEGURANÇA

Leia estas diretrizes básicas. A falta de atenção a essas regras 
pode oferecer perigo ou ser ilegal. Leia o Manual do Usuário, na 
íntegra, para obter mais informações. 

PRECAUÇÃO AO LIGAR O DISPOSITIVO
Não ligue o dispositivo quando o uso de aparelhos 
celulares for proibido ou quando houver a possibilidade 
de oferecer perigo ou causar interferência.

SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR
Respeite todas as leis locais aplicáveis. Sempre 
mantenha as mãos desocupadas para operar o veículo 
enquanto estiver dirigindo. Ao dirigir, a segurança ao 
volante deve ser sempre a sua primeira preocupação.

INTERFERÊNCIA
Dispositivos sem fio podem estar sujeitos a 
interferências que podem afetar a sua operação.

DESLIGUE O DISPOSITIVO EM ÁREAS RESTRITAS
Siga as restrições aplicáveis. Desligue o dispositivo 
quando estiver a bordo de uma aeronave, próximo a 
equipamentos médicos, combustíveis, produtos 
químicos ou áreas de detonação.
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SERVIÇO AUTORIZADO
Somente técnicos autorizados podem instalar ou 
consertar este produto.

ACESSÓRIOS E BATERIAS
Utilize apenas acessórios e baterias aprovados. 
Não conecte produtos incompatíveis.

EVITE O CONTATO COM ÁGUA
Este dispositivo não é à prova d’água. 
Mantenha-o seco.

■ Seu dispositivo
O dispositivo sem fio (RM-430) descrito neste manual foi 
aprovado para uso na rede CDMA 1900. Para obter mais 
informações sobre redes, entre em contato com a operadora.

Ao usar os recursos deste dispositivo, obedeça a todas as leis e 
respeite os costumes locais, bem como a privacidade e os direitos 
de terceiros, incluindo os direitos autorais. 

A proteção aos direitos autorais pode impedir que algumas 
imagens, músicas e outro conteúdo sejam copiados, modificados 
ou transferidos.

Aviso: O dispositivo deve estar ligado para que os seus 
recursos sejam utilizados. Não ligue o dispositivo quando 
o uso de dispositivos sem fio puder causar interferência 
ou oferecer perigo.
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■ Serviços de rede
Para utilizar o aparelho, é necessário ter acesso aos serviços de 
uma operadora. Muitos dos recursos do aparelho dependem dos 
recursos especiais da rede para funcionar. Esses recursos não 
estão disponíveis em todas as redes; para que os serviços de rede 
possam ser utilizados, algumas redes exigem adaptações específicas 
junto à operadora. A operadora pode fornecer instruções e explicar 
quais alterações se aplicam. Algumas redes podem apresentar 
limitações que afetam o modo de utilizar os serviços de rede. 
Algumas redes podem não suportar todos os serviços disponíveis 
no dispositivo, por exemplo BREW e Entrada de Texto.
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Informações gerais

■ Códigos de acesso
O código de segurança, fornecido com o dispositivo, ajuda a 
proteger seu dispositivo contra uso não autorizado. O código 
predefinido é 12345.

É possível alterar os códigos. Mantenha o seu código em sigilo e 
em um lugar seguro, longe do telefone.

Se você esquecer o código e o telefone estiver bloqueado, será 
necessário levar o telefone até a assistência técnica e poderá 
haver despesas adicionais. Para obter mais informações, entre 
em contato com um ponto de Nokia Care ou com o revendedor.

Para definir como o dispositivo usará os códigos de acesso 
e as configurações de segurança, selecione Menu > 
Configurações > Segurança.

■ Suporte Nokia na Web
Verifique na página da Nokia, www.nokia.com.br/meucelular, a 
versão mais recente deste manual, informações adicionais, 
downloads e serviços relacionados ao seu produto Nokia.

www.nokia.com.br/meucelular
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1. Introdução

■ Instalar a bateria
Nota: Antes de remover a tampa, sempre desligue o 
dispositivo, tire o carregador da tomada e desconecte 
qualquer outro dispositivo que esteja conectado a ele. 
Evite tocar nos componentes eletrônicos quando estiver 
trocando a tampa. Sempre guarde e utilize o dispositivo 
com a tampa instalada.

1. Para remover a tampa traseira do 

dispositivo, pressione o botão de 
liberação na parte inferior e levante 
a tampa traseira. 

2. Para remover a bateria, coloque seu 
dedo no entalhe e levante a bateria 
do compartimento.
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3. Para instalar a bateria, posicione-a 
de modo que os contatos dourados se 
alinhem com os contatos no dispositivo, 
coloque a bateria no compartimento 
da bateria e pressione a outra 
extremidade da bateria até que se 
encaixe no lugar.

4. Alinhe a tampa traseira com a parte 
traseira do dispositivo. Para travá-la, 
pressione a parte inferior da 
tampa traseira.

■ Carregar a bateria
Aviso: Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios 
aprovados pela Nokia para uso com este modelo 
específico. O uso de outros tipos de baterias, carregadores 
e acessórios pode invalidar qualquer aprovação ou 
garantia, além de oferecer perigo.

Verifique o número do modelo do carregador antes de utilizá-lo 
com este dispositivo. Recarregue este dispositivo especificamente 
com o carregador AC-6EB e um suporte de carregamento DT-28. 
A bateria destinada para uso com este dispositivo é a BL-4C.
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Para obter informações sobre a disponibilidade de acessórios 
aprovados, consulte um revendedor. Para desligar o cabo de 
alimentação de qualquer acessório, segure e puxe o plugue, 
não o cabo.

1. Conecte o carregador a uma tomada comum.

2. Conecte o cabo do carregador ao soquete à esquerda do 
dispositivo ou na parte traseira do suporte de carregamento.

3. Para usar um suporte de carregamento 
para carregar seu dispositivo, insira o 
dispositivo e deslize-o no compartimento 
do suporte de carregamento.



13

4. Para retirar o dispositivo do compartimento do 
suporte de carregamento, deslize o dispositivo 
para fora.

Se a bateria estiver completamente descarregada, 
talvez demore vários minutos para que o indicador 
de carga apareça na tela ou para que qualquer 
chamada possa ser feita.

■ Ligar ou desligar o dispositivo
Para ligar ou desligar seu dispositivo, 
pressione e mantenha pressionada a botão 
Liga/Desliga por pelo menos dois segundos.

Aviso: Não ligue o dispositivo quando o uso de aparelhos 
celulares for proibido ou quando houver a possibilidade 
de oferecer perigo ou causar interferência.
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■ Posição normal de operação
Seu dispositivo possui uma antena interna. Segure o 
dispositivo com a antena voltada para cima.

Nota: Ao usar este ou qualquer outro 
dispositivo radiotransmissor, evite o 
contato desnecessário com a antena 
enquanto ela estiver sendo utilizada. 
O contato com uma antena transmissora 
ou receptora afeta a qualidade da 
comunicação, pode fazer com que o 
dispositivo opere em um nível de consumo 
de energia superior ao necessário e 
reduza a vida útil da bateria.
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2. Seu aparelho

■ Teclas e componentes (na frente)
1 — Fone

2 — Tela

3 — Tecla de seleção esquerda

4 — Tecla Chamar/Enviar

5 — Teclado

6 — Tecla Ligar/Desligar/Encerrar

7 — Tecla de seleção direita

8 — Tecla de navegação em 
4 direções (daqui por diante 
denominada tecla de navegação)

9 — Tecla de seleção central

10 — Pressione e mantenha pressionada a tecla * para ativar 
a função de rádio (se o fone de ouvido estiver conectado)

11 — Pressione e mantenha pressionada a tecla # para alternar 
entre os perfis Silencioso e Geral
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■ Teclas e componentes (na lateral)
1 — Porta USB/carregador

2 — Porta para fone 
de ouvido

3 — Orifício para tira 
do dispositivo

4 — Alto-falante

■ Modo de espera e atalhos
Dependendo da operadora e do número do modelo do aparelho, 
algumas ou todas as seguintes teclas de seleção poderão 
aparecer no modo de espera.

A tela inicial é o "ponto de partida" e indica que seu dispositivo 
está no modo de espera.

1 — Nome da rede ou logotipo 
da operadora

2 — Intensidade do sinal da rede móvel

3 — Nível de carga da bateria

4 — Tecla de seleção esquerda (Ir para)



17

5 — Tecla de seleção central (Menu)

6 — Tecla de seleção direita (Nomes)
No modo de espera, a tecla de navegação funciona da 
seguinte forma:

Para cima: Calculadora

Para baixo: Nomes

Para a direita: Calendário

Para a esquerda: Despertador

Para personalizar suas teclas de navegação, consulte "Meus 
atalhos", página 32.

■ Proteção de teclado
A proteção de teclado bloqueia o teclado para evitar que as teclas 
sejam pressionadas acidentalmente. Se o teclado estiver bloqueado, 
será liberado ao receber uma chamada. Ao encerrar a chamada, o 
teclado será automaticamente bloqueado.

Para definir o teclado para ser bloqueado automaticamente após 
um intervalo de tempo predefinido, quando o dispositivo estiver 
no modo de espera e nenhuma função do dispositivo estiver sendo 
usada, selecione Menu > Configurações > Celular > Proteção 
teclado automática > Ativar > Definir espera: MM:SS > OK. Para 
desativar o recurso, selecione Desativar.
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Mesmo com o dispositivo ou teclado bloqueado, talvez seja 
possível fazer chamadas para o número de emergência oficial 
programado no seu dispositivo.

Para desbloquear o teclado, selecione Liberar e pressione * 
por 2 segundos.

Para bloquear o teclado, selecione Menu e pressione * por 
5 segundos.

■ Transferência de dados
Para usar o cabo de dados USB para transferir dados e arquivos 
entre seu dispositivo e um PC compatível, instale o software 
Nokia PC Suite no PC primeiro. Conecte o dispositivo ao PC com 
o cabo de dados USB e inicie a sincronização a partir do PC.

Você pode encontrar o PC Suite e informações relacionadas no 
site da Nokia www.nokia.com.br/pcsuite.

Você também pode usar o suporte de carregamento para conectar 
o dispositivo a um PC compatível usando o cabo de dados USB.

Importante: Não faça chamadas quando o cabo de dados 
USB estiver conectado ao dispositivo.

www.nokia.com.br/pcsuite
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3. Funções da chamada

■ Fazer e atender uma chamada
Para fazer uma chamada, digite o número de telefone, incluindo o 
código do país e de área, se necessário. Para chamar o número, 
pressione a tecla Chamar/Enviar. Para aumentar ou diminuir o 
volume do fone ou do fone de ouvido durante a chamada, use a 
tecla de navegação.

Para atender uma chamada recebida, pressione a tecla Chamar/
Enviar ou a tecla de seleção central. Para recusar a chamada sem 
atender, pressione a tecla Encerrar.

■ Fazer chamadas em conferência
A conferência telefônica (serviço de rede) permite que você fale 
com outras duas pessoas ao mesmo tempo.

1. Chame o primeiro participante.

2. Selecione Opções > Nova chamada e chame o 
próximo participante.

3. Quando a chamada for atendida, para configurar a 
conferência telefônica, pressione a tecla Chamar/Enviar.

4. Para finalizar a conferência telefônica, selecione Opções > 
Encerrar todas ou pressione a tecla Encerrar.
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■ Alto-falante
Para usar o viva-voz do dispositivo durante uma chamada, 
selecione Alto-fal..

Aviso: Não coloque o dispositivo perto do ouvido quando 
o alto-falante estiver em uso, pois o volume pode estar 
extremamente alto.

Para desativar o alto-falante durante uma chamada, 
selecione Normal.

O alto-falante é desativado automaticamente quando uma 
chamada (ou tentativa de chamada) é finalizada ou quando 
determinados acessórios são conectados.

4. Entrada de texto

Você pode digitar texto usando a entrada de texto tradicional  e 
a entrada de texto previsto . Para alterar o método de entrada 
de texto e alternar entre maiúsculas e minúsculas, pressione a 
tecla #. Para definir o idioma de escrita, selecione Opções > 
Idioma de escrita.
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■ Entrada de texto tradicional
Para usar a entrada de texto tradicional, pressione uma tecla 
numérica de 1 a 9 repetidamente até que o caractere desejado 
apareça. Para adicionar um espaço, pressione 0. Para adicionar um 
número, pressione e mantenha pressionada a tecla numérica 
desejada. Para obter uma lista de caracteres especiais, pressione *.

■ Entrada de texto previsto
A entrada de texto previsto baseia-se em um dicionário interno 
ao qual é possível adicionar novas palavras. Para ativar a entrada 
de texto previsto, selecione Opções > Opções previsão > Previsão > 
Ativar. Para definir o tipo de previsão, selecione Tipo de previsão > 
Normal ou Suges. palavras.

Para obter uma lista de caracteres especiais, ao usar entrada de 
texto previsto, pressione e mantenha pressionada a tecla *; se não 
houver palavra ativa, pressione *.

Se a palavra exibida for a desejada, pressione 0 e comece a 
escrever a próxima palavra. Para alterar a palavra, pressione * 
repetidamente até que a palavra desejada seja exibida. Se ? 
for exibido após a palavra, significa que ela não se encontra 
no dicionário. Para adicionar a palavra ao dicionário, selecione 
Soletrar, digite a palavra (utilizando a entrada de texto 
tradicional) e selecione Salvar.
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5. Funções do menu

As funções do dispositivo estão agrupadas em menus. Nem todas 
as funções dos menus ou itens de opção são descritos aqui.

No modo de espera, selecione Menu e o menu e submenu desejados. 
Para sair do nível de menu atual, selecione Sair ou Voltar. Para 
retornar ao modo de espera diretamente, pressione a tecla Encerrar.

■ Mensagens
Nota: Função sujeita à disponibilidade dos 
serviços por parte da operadora. Consulte a 
operadora para mais informações.

Configurações de mensagem
Para editar suas configurações de mensagem, selecione Menu > 
Mensagens > Configurações de mensagem > Opções de envio e a 
configuração que deseja alterar:

Prioridade — selecione a prioridade da mensagem como Normal 
ou Urgente.

Nota de entrega — uma nota é enviada a você confirmando a 
entrega da mensagem. Selecione Ativar ou Desativar.

Enviar número de retorno — o número de retorno é enviado ao 
destinatário. Selecione Ativar ou Desativar.
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Assinatura — selecione se deseja anexar uma assinatura às suas 
mensagens. Selecione Ativar ou Desativar.
Para alterar outras configurações, selecione Menu > 
Mensagens > Configurações de mensagem > Outras configs.  
e a configuração relevante:
Tamanho de fonte da mensagem — altere o tamanho da fonte.
Substituição de mensagens — quando a memória de mensagens 
estiver cheia, você não poderá receber novas mensagens. Você pode 
configurar seu dispositivo para substituir automaticamente as 
mensagens antigas por novas em certas pastas. Selecione Só Itens 
enviados, Só Caixa entrada, ou It. env. e Cx. entr.. Para desativar 
esse recurso, selecione Desativar.
Salvar mensagens enviadas — você pode definir se as mensagens 
são salvas automaticamente na pasta Itens enviados quando 
enviadas. Selecione Sempre salvar, Sempre perguntar ou Desativar.
Mens. fila quando digital indisponív. — você pode armazenar as 
mensagens da caixa de saída que podem ser enviadas mais tarde 
quando o serviço digital estiver disponível. Selecione Ativar, Com 
confirmação ou Desativar.

Criar mensagem
1. Selecione Menu > Mensagens > Criar mensagem e redija 

uma mensagem usando o teclado.
Para criar uma mensagem rapidamente, no modo de espera, 
vá para a esquerda.



24

2. Digite o número de telefone do destinatário. Para recuperar um 
número de telefone dos seus contatos ou a lista de destinatários 
usada recentemente, selecione Adicionar > Recentem. usados 
ou Contatos e os destinatários. Para enviar uma lista de 
distribuição, selecione Adicionar > Listas de distrib. e escolha 
uma lista de distribuição criada no seu dispositivo.

3. Para enviar a mensagem, na tela do editor de mensagens, 
selecione Enviar.

Nota: não indica se a mensagem foi recebida no destino 
pretendido. Para obter mais detalhes sobre serviços de 
mensagens, entre em contato com a operadora. A função de 
mensagens gráficas somente pode ser usada se suportada 
pela operadora. Somente dispositivos compatíveis que 
oferecem recursos de mensagem gráfica podem receber 
e exibir mensagens gráficas. Uma mensagem gráfica não 
pode ser enviada para um endereço de e-mail.

Mensagens de voz
O correio de voz é um serviço de rede. Se você for assinante de 
um serviço de correio de voz, sua operadora ativará o serviço e 
fornecerá um número da caixa de correio de voz para salvar no seu 
dispositivo. Para obter mais detalhes sobre mensagens de voz, 
entre em contato com a operadora. Para ouvir as mensagens de 
voz recebidas na sua caixa de correio de voz, selecione Menu > 
Mensagens > Mensagens de voz > Ouvir mensagens de voz.
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Ler e responder
As mensagens são automaticamente armazenadas na caixa de 
entrada após serem lidas ou se você selecionar Sair quando uma 
notificação é exibida no modo de espera.
As mensagens não enviadas, ou que falharam ao serem enviadas, 
são automaticamente armazenadas na pasta caixa de saída.
Quando você recebe uma mensagem, são exibidos uma nota e o 
ícone em forma de envelope fechado ( ).
1. Para ler a mensagem, selecione Mostrar ou, para ignorar a 

notificação, selecione Sair.
Percorra para ver a mensagem inteira, se necessário. 

2. Selecione Responder > Tela vazia, Texto original, Modelo ou 
outra resposta predefinida.

3. Digite sua resposta, selecione Enviar.

Listas de distribuição
Você pode criar listas com até dez destinatários. Essas listas 
podem ser usadas para endereçar rapidamente uma mensagem 
de texto a um grupo.
Para criar uma nova lista de distribuição, no modo de espera, 
selecione Menu > Mensagens > Listas de distrib. > Nova lista (se 
a lista estiver vazia) ou Opções > Criar nova lista para criar listas 
adicionais. Para preencher sua lista, selecione Ad. novo e um 
contato da sua lista de contatos.
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Para usar, renomear ou modificar uma lista de distribuição, realce 
a lista de distribuição e selecione Opções > Enviar mensagem, 
Renomear lista, Apagar lista ou Excluir lista.

Excluir mensagens
Se a memória de mensagens estiver cheia e você tiver mais 
mensagens aguardando para serem lidas,  piscará no modo 
de espera.

Para excluir uma única mensagem, selecione Menu > Mensagens 
e a pasta que contém a mensagem. Selecione a mensagem e 
Opções > Excluir > Sim. As mensagens bloqueadas não podem ser 
excluídas. Para excluir mensagens bloqueadas, desbloqueie-as 
primeiro. Selecione a mensagem bloqueada e Opções > Desbloquear.

Para excluir todas as mensagens de uma pasta, selecione Menu > 
Mensagens > Excluir mensagens e uma das seguintes opções:

Todos — selecione Caixa de entrada, Itens enviados, Caixa de 
saída, Rascunhos, M. texto salvas ou a pasta definida pelo usuário 
e Concluído. Para confirmar a exclusão quando solicitado, 
selecione Sim.

Todas as lidas — selecione Caixa de entrada, Itens enviados, 
Caixa de saída, Rascunhos, M. texto salvas ou a pasta definida 
pelo usuário e Concluído. Para confirmar a exclusão quando 
solicitado, selecione Sim.
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Todas não lidas — selecione Caixa de entrada, M. texto salvas 
ou a pasta definida pelo usuário e Concluído. Para confirmar a 
exclusão quando solicitado, selecione Sim.

■ Contatos
É possível salvar nomes e números de telefone (contatos) 
na memória do aparelho.

A memória do aparelho pode salvar até 500 contatos com vários 
números e itens de texto para cada contato. Você também 
pode salvar uma imagem ou um toque para um número 
limitado de contatos.

Para adicionar um novo contato, selecione Menu > Contatos > 
Nomes > Adicionar (se a lista de contatos estiver vazia) ou 
Opções > Adicionar contato e digite o nome e o número de 
telefone. Os nomes e os números são salvos na memória usada.

Para procurar um contato, selecione Menu > Contatos > Nomes 
e percorra a lista de contatos ou selecione Opções > Procurar, 
digite a primeira letra do nome que está procurando.

Configurações
O menu de configurações dos contatos permite determinar como 
os números de telefone são vistos e o status da memória dos 
contatos no aparelho.
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Selecione Menu > Contatos > Configurações e escolha dentre as 
seguintes opções:

Visualização de Contatos — para selecionar como nomes e 
números serão exibidos na lista de contatos

Exibição do nome — para selecionar se primeiro será exibido o 
nome ou o sobrenome do contato

Tamanho da fonte — para definir o tamanho da fonte

Status da memória — para ver a quantidade de espaço 
disponível no aparelho

Grupos
Para organizar os nomes e os números de telefone salvos na 
memória nos grupos de chamada com toques musicais e imagens 
do grupo diferentes, selecione Menu > Contatos > Grupos.

Excluir contatos
Para excluir todos os contatos da memória do aparelho, selecione 
Menu > Contatos > Excluir todos os contatos. Confirme com o 
código de segurança.

Para excluir um contato, procure o contato desejado e selecione 
Menu > Contatos > Nomes > Opções > Excluir contato.
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Discagem rápida
Seu dispositivo pode discar um número de telefone com um 
pressionamento de tecla. Você pode atribuir números de telefone 
às teclas numéricas de 2 a 9. Para atribuir um número de telefone 
a uma tecla numérica, selecione Menu > Contatos > Discagens 
rápidas e vá até o número para atribuir como atalho.

Selecione Atribuir ou, se um número já estiver atribuído à tecla, 
selecione Opções > Alterar.

■ Registro
O registro armazena informações sobre as últimas 
50 chamadas não atendidas, recebidas ou discadas 
(serviço de rede). Além disso, calcula a duração total de todas as 
chamadas. Quando o número de chamadas exceder 50, a chamada 
mais recente substituirá a mais antiga. Para acessar o registro, seu 
dispositivo deve estar ligado e dentro da área de serviço de rede.

Selecione Menu > Registro > Registro de chamadas, Chamadas 
não atendid., Chamadas recebidas ou Números discados. Daqui, 
você pode exibir a data e a hora de uma chamada; editar, exibir 
ou chamar o número de telefone registrado; salvá-lo em contatos 
ou excluí-lo da memória do aparelho. Você também pode enviar 
uma mensagem de texto.

Para ver os contatos para os quais você enviou mensagens mais 
recentemente, selecione Menu > Registro > Destinats. mensagem.
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Para excluir as chamadas não atendidas, discadas ou recebidas da 
memória do aparelho, selecione Menu > Registro > Apagar 
listas de registro e o item que gostaria de apagar.

Para exibir a duração aproximada da última chamada, de todas 
as chamadas recebidas, de todas as chamadas discadas ou de 
todas as chamadas, selecione Menu > Registro > Duração das 
chamadas. Para zerar os contadores, selecione Zerar contadores, 
digite seu código de segurança e selecione OK.

Nota: O tempo real das chamadas cobrado pela 
operadora pode variar dependendo dos recursos da rede, 
arredondamentos para faturamento e assim por diante.

■ Configurações
Neste menu, você pode ajustar várias configurações do 
aparelho. Para redefinir as configurações de menu para os valores 
padrão, selecione Menu > Configurações > Rest. configurações.

Perfis
Os perfis definem, por exemplo, como seu dispositivo reage ao 
receber uma chamada ou uma mensagem, ou os sons do teclado 
ao pressionar uma tecla. As opções de toque, os sons do teclado 
e outras configurações de cada perfil disponível podem ser 
personalizadas de acordo com a sua necessidade. 
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Para ativar ou personalizar um perfil, ou definir uma expiração 
programável para um perfil, selecione Menu > Configurações > 
Perfis, um perfil e Ativar, Personalizar ou Programável.

Configurações de tela
Selecione Menu > Configurações > Tela e uma das 
seguintes opções:

Papel de parede — para definir uma imagem de plano de fundo 
quando o dispositivo está no modo de espera

Cor de fonte do modo de espera — para selecionar a cor dos 
textos da tela no modo de espera

Faixa — para optar por exibir o texto padrão, o texto personalizado 
ou o logo da operadora na tela quando o aparelho estiver no 
modo de espera, se a sua operadora suportar esse recurso 
(serviço de rede)

Descanso de tela — para escolher um descanso de tela para a tela 
do dispositivo

Economia de energia — para economizar bateria, um relógio 
digital será exibido quando nenhuma função do dispositivo for 
usada durante um determinado período

Modo de economia de bateria — para escolher se a tela será 
desligada para economizar energia da bateria durante inatividade

Esquemas de cores — para personalizar as cores na tela 
do dispositivo
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Tempo limite da luz de fundo — para controlar o tempo limite da 
luz de fundo da tela do dispositivo

Configurações de toques
Para definir o toque do dispositivo, selecione Menu > 
Configurações > Tons e escolha dentre as opções disponíveis.

Configurações de data e hora
Selecione Menu > Configurações > Data e hora e escolha dentre 
as seguintes opções:

Relógio — para ocultar ou mostrar o relógio, definir a hora, alterar 
o fuso horário e o formato de hora

Data — para ocultar ou mostrar a data, definir a data, alterar o 
formato e o separador de data

Atualiz. automática de data e hora — para ativar ou desativar a 
atualização automática de data e hora

Quando a atualização automática de data e hora estiver ativada, 
a hora de rede substituirá a hora e data do seu dispositivo. Esse 
recurso suporta despertador, calendário e carimbo de hora das 
listas de chamadas.

Meus atalhos
Os atalhos fornecem acesso rápido às funções do aparelho que 
você usa com mais freqüência.
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Para alocar funções às teclas de atalho, selecione Menu > 
Configurações > Meus atalhos, a função relevante e Tecla sel. 
esquer., Tecla de seleção direita ou Tecla de navegação.

Configurações de chamadas
Selecione Menu > Configurações > Chamada e escolha dentre 
as seguintes opções:

Atender com qualquer tecla — para atender uma chamada de 
entrada pressionando brevemente qualquer tecla, exceto a tecla 
Encerrar, a tecla de seleção esquerda e a tecla de seleção direita 

Rediscagem automática — para configurar seu dispositivo para 
rediscar um número após uma tentativa de chamada sem êxito

Discagem rápida — para selecionar se as teclas numéricas (2 a 9) 
podem ser usadas para discagem rápida (chamar um número 
pressionando e mantendo pressionada uma tecla)

Cartão de chamadas — para salvar até quatro cartões de chamadas 
no seu dispositivo para usar para chamadas de longa distância

Discagem abreviada — para salvar um prefixo de discagem de 5 ou 
6 dígitos que permitirá a você discar um número de 10 dígitos 
digitando os últimos 4 ou 5 dígitos

Resumo de chamadas — para exibir o tempo gasto em uma 
chamada no final da chamada
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Exibir duração das chamadas — para selecionar se o contador de 
chamadas é exibido e está em execução quando você possui uma 
chamada em andamento

Toque p/ usuários sem ID chamada — para definir um toque para 
chamadas recebidas que não possuem uma ID de chamada

Operadora preferida — para definir uma seqüência de prefixo 
de 2 dígitos no seu aparelho para usar para chamadas de 
longa distância

Configurações do telefone
Selecione Menu > Configurações > Celular e escolha dentre as 
seguintes opções:

Idioma do celular — para selecionar o idioma do texto de exibição

Status da memória — para exibir o tamanho de memória 
disponível no seu dispositivo

Proteção teclado automática — para configurar o teclado para 
que seja bloqueado automaticamente após um intervalo de 
tempo predefinido

DTMFs — para definir a duração do som quando as teclas do 
teclado são pressionadas

Sinal inicial — para definir o sinal inicial reproduzido quando o 
dispositivo é ligado
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Toque para desligar — para selecionar se o dispositivo emitirá um 
toque ao ser desligado

Nota de abertura — para escrever uma nota de boas-vindas 
exibida brevemente quando você liga seu dispositivo

Consulta de vôo > Ativar  — o dispositivo pergunta sempre que o 
dispositivo for ligado se o perfil de vôo deve ser usado. Com o perfil 
de vôo, todas as conexões de rádio são desligadas. O perfil de vôo 
deve ser usado em áreas sensíveis a emissões de rádio.

Ativação de textos de ajuda — para exibir breves descrições para 
a maioria dos itens de menu

Configurações de acessórios
O menu de configurações de acessórios é exibido somente se o 
dispositivo estiver ou tiver sido conectado a um acessório compatível.

Selecione Menu > Configurações > Acessórios > Fone de 
ouvido ou Carregador.

Rede
O menu de rede permite personalizar o toque musical de chamada 
em roaming e o modo como seu dispositivo escolhe uma rede na 
qual operar enquanto você está dentro ou fora do seu sistema 
principal ou de origem. O dispositivo está definido para procurar 
a rede mais eficiente. Se seu dispositivo não encontrar uma rede 
preferida, ele selecionará automaticamente uma rede de acordo 
com a opção escolhida no menu de rede.
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As opções de menu exibidas no seu dispositivo baseiam-se na rede de 
sua operadora. A rede determina as opções que aparecem no menu 
do aparelho. Para obter mais informações, consulte sua operadora.

Selecione Menu > Configurações > Rede > Telefones de banda 
única ou Toque musical de cham. em roaming.

Serviços de rede
Os recursos a seguir são serviços de rede. Para verificar a 
disponibilidade dos serviços, entre em contato com a operadora.

Selecione Menu > Configurações > Serviços de rede e escolha 
dentre as opções:

Desvio de chamadas — para desviar suas chamadas recebidas 
para outros números de telefone

Chamada em espera — para solicitar que a rede envie 
um bipe durante uma chamada, quando outra chamada 
estiver sendo recebida

Enviar minha ID de chamada — para enviar ou bloquear a exibição 
do seu número quando você fizer uma chamada

Configurar recursos da rede — para ativar serviços de rede no seu 
dispositivo usando códigos de recurso recebidos da sua operadora

Seleção do meu número — para selecionar um número a partir do 
qual receber chamadas (serviço de rede)
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Detalhes do aparelho
Você pode exibir detalhes relacionados ao dispositivo. No modo 
de espera, selecione Menu > Configurações > Detalhes celul. > 
Detalhes usuário, Detalhes versão, Detalhes sistema ou 
Detalhes do ícone.

■ Galeria
Para gerenciar gráficos, toques e gravações, selecione 
Menu > Galeria > Gráficos, Toques ou Gravações. 

■ Mídia
Rádio
Além da antena do dispositivo sem fio, o rádio FM depende de 
uma outra antena. Para que o rádio FM funcione corretamente, 
é preciso conectar um fone de ouvido ou acessório compatível 
com o dispositivo.

Aviso: Mantenha o volume em um nível moderado. 
A exposição contínua a volumes muito altos poderá 
causar danos à sua audição. Não coloque o dispositivo 
perto do ouvido quando o alto-falante estiver em uso, 
pois o volume pode estar extremamente alto.
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Ouvir o rádio
1. Conecte um fone de ouvido ao dispositivo.

2. Selecione Menu > Mídia > Rádio ou pressione e mantenha 
pressionada a tecla * no modo de espera. O número de 
localização da estação, o nome da estação de rádio (se você 
a salvou) e a freqüência da estação de rádio são exibidas.

3. Se você já salvou algumas estações de rádio, vá para cima ou 
para baixo até a estação que deseja escutar.

Você também pode selecionar um local da estação de 
rádio, pressionando rapidamente as teclas numéricas 
correspondentes.

Definir freqüências de rádio
1. É possível salvar até 20 estações de rádio. Quando o rádio está 

ativado, para alterar a freqüência de rádio em incrementos de 
0,10 MHz , selecione  ou . Para iniciar a pesquisa de 
estações, selecione e segure  ou , a busca é interrompida 
quando uma estação é encontrada.

2. Para definir a freqüência, pressione a tecla * ou pressione e 
mantenha pressionada a tecla numérica, 1, 8 ou 9, e digite a 
freqüência e confirme a entrada.
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Funções básicas do rádio
Quando o rádio estiver ligado, selecione Opções e uma das 
seguintes opções:

Desligar — para desligar o rádio

Volume — para ajustar o volume do rádio

Mudo/Falar — para ativar ou desativar o som do rádio

Estações — para selecionar a lista de estações salvas. Para excluir, 
renomear ou organizar uma estação, vá até a estação desejada e 
selecione Opções > Excluir estação, Renomear ou Organizar.

Proc. td. estações — para procurar novas estações de rádio

Definir freqüência — para digitar a freqüência da estação de 
rádio desejada

Configurações — para definir o rádio usando alto-falante ou fone 
de ouvido e o rádio em som monofônico

Você pode fazer ou receber chamadas normalmente enquanto 
escuta o rádio. Durante a chamada, o volume do rádio é silenciado.

Gravador
Esse recurso permite gravar voz ou som com o seu dispositivo. 
A duração máxima de cada gravação é de 3 minutos, dependendo 
do espaço de memória disponível.
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Para gravar voz ou som, selecione Menu > Mídia > Gravador. 
Para iniciar a gravação, selecione . Para pausar a gravação, 
selecione . Para encerrar a gravação, selecione . A gravação 
é salva em Menu > Galeria > Gravações. Para ouvir a última 
gravação, selecione Opções > Exec. última grav.. Para listar as 
gravações, selecione Opções > Gravações.

■ Organizador
Seu dispositivo contém recursos para ajudar a organizar 
sua vida diária, incluindo um despertador, calendário, 
calculadora, contador, relógio mundial e cronômetro.

Despertador
O despertador funciona com o relógio do dispositivo. Selecione 
Menu > Organizador > Despertador > Hora do alarme. Digite a hora 
no formato hh:mm e selecione OK.  é exibido no modo de espera.

Para definir o dispositivo para alertá-lo nos dias da semana 
selecionados, selecione Repetir alarme > Dias de repetição.

Para selecionar o toque do alarme ou definir uma estação de 
rádio que será reproduzida quando o alarme expirar, selecione 
Som do alarme. Se você selecionar o rádio como um toque do 
alarme, conecte o fone de ouvido ao dispositivo. O dispositivo usa 
a última estação ouvida como alarme e o alarme é reproduzido 
pelo alto-falante.
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Para definir o tempo limite da função soneca, selecione T. limite 
soneca e os minutos desejados.

Para interromper o alarme, selecione Parar. Se você selecionar 
Soneca, o alarme parará pelo tempo limite da função soneca 
selecionado e, em seguida, será retomado.

Calendário
Para abrir o calendário, vá para a direita ou selecione Menu > 
Organizador > Calendário. 

Para ver uma data específica a partir da exibição do calendário, 
selecione Opções > Ir para data, digite a data e pressione OK.

Para adicionar uma nota a uma data específica a partir da 
visualização mensal (Ir para a data realçada), selecione a data e 
Opções > Criar nota > Reunião, Ligar para, Aniversário, Memo 
ou Lembrete. O dispositivo solicitará mais informações, dependendo 
do tipo de nota selecionado. Qualquer dia ou data exibido em 
negrito contém notas de calendário, como reunião ou lembrete.

Selecione Configurações para exibir mais opções.

Calculadora
A calculadora do seu dispositivo soma, subtrai, multiplica, divide, 
eleva ao quadrado e tira a raiz, bem como faz conversões monetárias.

Nota: Esta calculadora possui precisão limitada e foi 
projetada para cálculos simples.
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Selecione Menu > Organizador > Calculadora. Digite o primeiro 
número da operação. Selecione # para obter um ponto decimal, 
se necessário. Selecione Opções > Somar, Subtrair, Multiplicar, 
Dividir, Quadrado, Raiz quadrada ou Mudar sinal. Digite o segundo 
número, se necessário, e selecione Result.. Para iniciar uma nova 
operação, selecione e mantenha pressionada a tecla Apagar.
Você pode converter moeda estrangeira em moeda local ou vice-
versa. Para salvar a taxa de câmbio, selecione Opções > Taxa de 
câmbio > Unidades estrangeiras em locais ou Unidades locais em 
estrangeiras. Digite a taxa de câmbio, pressione a tecla # para 
inserir um ponto decimal e selecione OK. A taxa de câmbio 
permanece na memória até ser substituída por outro valor. Para 
fazer a conversão monetária, digite a quantia a ser convertida e 
selecione Opções > Em m. estrangeira ou Em moeda local.

■ Jogos
O software do dispositivo pode incluir alguns jogos 
especialmente projetados para este dispositivo Nokia. 
Para exibir os jogos, no modo de espera, selecione
Menu > Jogos.

■ Conexão com a Internet
Para estabelecer uma conexão com a Internet de um computador 
compatível com seu dispositivo, aplicativos do Nokia PC Suite 
deverão ser instalados.
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Requisitos do sistema
• Windows 2000 (Service Pack 4) ou Windows XP (Professional 

ou Home Edition) (Service Pack 2) ou Windows XP Professional 
x64 edition (Service Pack 2) ou Windows Vista 32-bit e 
64-bit editions

•  Pelo menos 200 MB de espaço livre em disco

• Direitos de administrador no computador no qual o software 
será instalado

Instalação do Nokia PC Suite
1. Insira o CD-ROM na unidade de CD-ROM do seu computador. 

Uma janela de instalação pode ser exibida. Se isso não 
ocorrer, vá diretamente ao CD-ROM e execute o arquivo 
executável para iniciar a instalação.

Nota: O software Nokia PC Suite no CD-ROM é 
dedicado a aparelhos CDMA. Ele deve ser instalado 
adequadamente antes de conectar seu dispositivo 
à Internet.

2. Selecione o idioma e clique em OK. O programa de instalação 
é iniciado.

3. Siga as instruções na tela e observe o seguinte:

• Você deve ler e aceitar o contrato de licença antes 
de continuar. 
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• Pode ser solicitado que você reinicie o computador 
durante a instalação.

Conectar à Internet
1. Conecte seu aparelho e um computador compatível com o 

cabo de dados CA-101. 

Nota: Não desligue o aparelho enquanto o cabo estiver 
conectado. Verifique se há energia suficiente na bateria 
do aparelho antes de conectá-lo ao computador.

2. Inicie o Nokia PC Suite.

3. Na janela principal do Nokia PC Suite, clique em Conectar 
à Internet.

4. Para configurar o modem, clique em Configurações e, na 
janela do One Touch Access, selecione Nokia 1508i na lista 
suspensa e, em seguida, clique em Avançar.

5. Para configurar a conexão com a Internet, clique em 
Configurar a conexão manualmente, digite os dados como 
indicado abaixo e clique em Concluir.

Ponto de acesso: #777

Nome de usuário: giro@giro.click21.com.br

Senha: giro 

6. Para estabelecer uma conexão, clique em Conectar. 
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6. Acessórios

Aviso: Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios 
aprovados pela Nokia para uso com este modelo específico. 
O uso de outros tipos de baterias, carregadores e acessórios 
pode invalidar qualquer aprovação ou garantia, além de 
oferecer perigo.

Para obter informações sobre a disponibilidade de acessórios 
aprovados, consulte um revendedor. Para desligar o cabo de 
alimentação de qualquer acessório, segure e puxe o plugue, não 
o cabo.

Alimentação
• Bateria Padrão Li-Ion 860 mAh (BL-4C)

• Recarregador Rápido de Viagem (AC-6EB)

• Suporte de Carregamento (DT-28)

Áudio
• Fone de Ouvido (HS-9)

Aviso: Quando você usa um fone de ouvido, sua 
capacidade de ouvir sons externos pode ser afetada. Não 
use o fone de ouvido quando isso puder colocar a sua 
segurança em risco. 
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7. Informações sobre bateria 
e carregador

Este dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria 
destinada para uso com esse dispositivo é BL-4C 860 mAh Li-Ion. 
Recarregue este dispositivo especificamente com os carregadores: 
Nokia AC-6EB. A bateria pode ser carregada e descarregada 
centenas de vezes, mas, eventualmente, ficará inutilizável. Quando 
se tornar evidente que o tempo de conversação e de espera é 
inferior ao normal, adquira uma nova bateria. Utilize somente 
baterias aprovadas pela Nokia e recarregue-as apenas com 
carregadores aprovados pela Nokia projetados para este dispositivo. 
O uso de uma bateria ou carregador não aprovado pode oferecer 
riscos de incêndio, explosão, vazamento ou outros perigos.

O número exato do modelo do carregador pode variar conforme o 
tipo da tomada. A variante do plugue é identificada por uma das 
seguintes opções: E, EB, X, AR, U, A, C ou UB. Por exemplo, os números 
do modelo do carregador podem ser, entre outros, AC-3EB etc.

Se uma bateria estiver sendo utilizada pela primeira vez ou se não 
tiver sido utilizada por um período prolongado, pode ser necessário 
conectar o carregador e, em seguida, desconectá-lo e reconectá-lo 
para iniciar o carregamento. Se a bateria estiver completamente 
descarregada, talvez demore vários minutos para que o indicador 
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de carga apareça na tela ou para que qualquer chamada possa 
ser feita.

Sempre desligue o dispositivo e desconecte o carregador antes de 
remover a bateria.

Desligue o carregador da tomada e do dispositivo quando ele não 
estiver sendo utilizado. Não deixe uma bateria totalmente carregada 
conectada ao carregador, pois a carga excessiva poderá encurtar 
a sua vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for 
utilizada, perderá a carga ao longo do tempo.

Tente sempre manter a bateria entre 15 °C e 25 °C. Temperaturas 
extremas reduzem a capacidade e a vida útil da bateria. Um 
dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode 
não funcionar temporariamente. O desempenho da bateria é 
prejudicado especialmente em temperaturas muito abaixo de zero.

Não provoque curto-circuito na bateria. Um curto-circuito 
acidental poderá ocorrer se um objeto metálico, como uma 
moeda, um clipe ou uma caneta, provocar ligação direta dos 
pólos positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Eles parecem 
ranhuras de metal na superfície da bateria). Isso poderá ocorrer, 
por exemplo, se você carregar uma bateria de reserva dentro 
do bolso ou da bolsa. O curto-circuito dos pólos pode danificar 
a bateria ou o objeto de contato.
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Não descarte baterias no fogo, pois elas podem explodir.  
As baterias podem explodir se danificadas.  Descarte-as de 
acordo com as leis locais. Recicle-as sempre que possível. Não 
descarte baterias com o lixo doméstico.

Não desmonte, corte, abra, destrua, dobre, deforme, perfure nem 
fragmente células ou baterias. Em caso de vazamento da bateria, 
não deixe o líquido entrar em contato com a pele ou com os 
olhos. Se isso ocorrer, lave a sua pele ou os seus olhos com água 
imediatamente ou procure assistência médica.

Não modifique, fabrique novamente ou tente inserir objetos 
estranhos na bateria. Além disso, não submerja ou exponha a 
bateria à água ou a outros líquidos.

O uso indevido da bateria pode resultar em incêndio, explosão ou 
outros riscos. Se o dispositivo ou a bateria cair, principalmente 
sobre uma superfície dura, e a bateria for danificada, leve-a à 
assistência técnica para que ela seja verificada antes de continuar 
a utilizá-la.

Use a bateria apenas para a sua função específica. Nunca utilize 
um carregador ou uma bateria com defeito. Mantenha a bateria 
fora do alcance das crianças.
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■ Diretrizes para autenticação de 
baterias Nokia

Para sua segurança, use sempre uma bateria original Nokia. Para 
ter certeza de que você está adquirindo uma bateria Nokia original, 
compre-a de um representante autorizado pela Nokia e verifique 
a etiqueta holográfica de acordo com as etapas a seguir:

A verificação destes pontos ainda não garante a autenticidade da 
bateria. Se houver qualquer motivo para suspeitar da autenticidade 
da bateria, evite utilizá-la e leve-a para a assistência técnica ou o 
revendedor Nokia autorizado mais próximo para obter assistência. 
A assistência técnica ou revendedor Nokia autorizado poderá 
inspecionar a bateria e verificar a sua autenticidade. Se não for 
possível verificar a sua autenticidade, devolva a bateria à loja 
onde efetuou a compra.

Autenticação do holograma
1. Ao examinar a etiqueta holográfica, 

você verá o símbolo das mãos 
entrelaçadas da Nokia de um ângulo 
e o logotipo Nokia Original 
Enhancements de outro ângulo.
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2. Ao virar o holograma para a 
esquerda, para a direita, para 
baixo e para cima, você verá um, 
dois, três e quatro pontos em 
cada lado, respectivamente.

O que fazer se a bateria não for autêntica?
Se não for possível confirmar a autenticidade da sua bateria 
original Nokia com o holograma da etiqueta, não utilize essa 
bateria. Leve-a à assistência técnica ou revendedor Nokia 
autorizado mais próximo para obter assistência. O uso de uma 
bateria não aprovada pela Nokia, além de perigoso, pode causar 
desempenho insatisfatório e danificar o dispositivo bem como os 
seus acessórios. O uso de uma bateria não aprovada também 
poderá invalidar a garantia aplicável ao seu dispositivo.

Para obter mais informações sobre baterias originais Nokia, 
acesse www.nokia.com.br.

www.nokia.com.br
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Cuidado e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser 
tratado com cuidado. As sugestões a seguir ajudarão a assegurar 
a cobertura da garantia.

• Mantenha o dispositivo seco. Chuva, umidade e todos os tipos 
de líquidos podem conter minerais que provocam corrosão 
dos circuitos eletrônicos. Se o dispositivo entrar em contato 
com líquidos, retire a bateria e deixe-o secar completamente 
antes de recolocar a bateria.

• Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujeira. 
Os componentes móveis e eletrônicos poderão ser danificados.

• Não guarde o dispositivo em locais quentes. As altas 
temperaturas podem reduzir a vida útil dos dispositivos 
eletrônicos, danificar as baterias e deformar ou derreter 
determinados plásticos.

• Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo 
voltar à temperatura normal, poderá haver formação de umidade 
na parte interna e danos nas placas dos circuitos eletrônicos.

• Não tente abrir o dispositivo de uma forma diferente da 
especificada neste manual.



52

• Não derrube nem faça movimentos bruscos com o dispositivo. 
O manuseio indevido pode quebrar as placas do circuito 
interno e os mecanismos mais delicados.

• Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes 
abrasivos para limpar o dispositivo.

• Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes 
móveis e impedir o funcionamento correto.

• Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de reposição 
aprovada. Antenas, modificações ou ligações não autorizadas 
podem danificar o dispositivo e violar as normas que 
regulamentam os dispositivos de rádio.

• Use os carregadores em ambientes internos.

• Crie sempre um backup dos dados que deseja manter, tais 
como lista de contatos e notas de calendário.

• Para reconfigurar o dispositivo regularmente e obter 
desempenho máximo, desligue-o e remova a bateria.

Essas sugestões se aplicam igualmente ao seu dispositivo, à 
bateria, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer 
dispositivo não estiver funcionando corretamente, leve-o à 
assistência técnica autorizada mais próxima.
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Descarte
O símbolo do contentor de lixo riscado presente em seu 
produto, na documentação ou embalagem, serve para 
lembrá-lo de que todos os produtos eletroeletrônicos, 
baterias e acumuladores devem ser separados para coleta 
seletiva no final da vida útil. Essa exigência se aplica à 
União Européia e a outros locais onde existem sistemas 
de coleta seletiva. Não descarte esses produtos como 
lixo doméstico.
Separe os produtos para coleta seletiva a fim de evitar o 
descarte descontrolado de lixo e promover a reutilização 
sustentável de recursos materiais. Informações sobre coleta 
seletiva podem ser obtidas com revendedores, autoridades 
locais de coleta de lixo, organizações nacionais de 
responsabilidade do produtor ou com o seu representante 
Nokia local. Para obter a Eco-Declaração do produto, 
instruções sobre a devolução de produtos que você não 
utiliza mais ou informações específicas do país, acesse 
o site (em inglês) www.nokia.com.

www.nokia.com
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Informações adicionais de segurança

■ Crianças
Este dispositivo e seus acessórios podem conter peças muito 
pequenas. Mantenha-os fora do alcance de crianças.

■ Ambiente de operação
Este dispositivo atende às diretrizes de exposição à radiofreqüência 
seja quando usado em posição normal, junto ao ouvido, seja 
quando posicionado a uma distância mínima de 2,2 cm do corpo. 
Ao ser utilizado um estojo, um clipe para o cinto ou um suporte 
para transportar ou operar o dispositivo junto ao corpo, esses 
itens não deverão conter metal e deverão ser posicionados de 
acordo com a distância anteriormente mencionada.

Para transmitir arquivos de dados ou mensagens, este dispositivo 
requer uma conexão de qualidade com a rede. Em alguns casos, a 
transmissão de arquivos de dados ou mensagens poderá ser adiada 
até haver uma conexão de qualidade disponível. Certifique-se de que 
as instruções de distância sejam mantidas até o final da transmissão.

■ Dispositivos médicos
A operação de qualquer equipamento transmissor de rádio, incluindo 
aparelhos celulares, poderá interferir no funcionamento de 
dispositivos médicos protegidos de forma inadequada. Em caso de 
dúvidas, consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico 
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para determinar se ele está devidamente protegido contra energia 
de radiofreqüência externa. Desligue o dispositivo quando estiver 
em clínicas ou consultórios que exibam qualquer tipo de instrução 
nesse sentido. Hospitais ou clínicas de saúde podem utilizar 
equipamento sensível à energia de radiofreqüência externa.

Dispositivos médicos implantados
Os fabricantes de dispositivos médicos implantados recomendam 
que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm entre um 
dispositivo sem fio e um dispositivo médico implantado, por 
exemplo, marca-passo ou desfibrilador cardioversor implantado, 
a fim de evitar possíveis interferências no dispositivo médico. 
As pessoas que possuem esses dispositivos devem:

• Sempre manter o dispositivo sem fio a uma distância superior 
a 15,3 cm do dispositivo médico quando o dispositivo sem fio 
estiver ligado.

• Não transportar o dispositivo sem fio em um bolso próximo 
ao peito.

• Manter o dispositivo sem fio no lado oposto ao do dispositivo 
médico para reduzir possíveis riscos de interferência.

• Desligar o dispositivo sem fio imediatamente se houver 
qualquer suspeita de interferência.

• Ler e seguir as orientações do fabricante do dispositivo 
médico implantado.
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Se você tiver dúvidas sobre a utilização do seu dispositivo sem fio 
com um dispositivo médico implantado, consulte um médico. 

Aparelhos auditivos
Alguns dispositivos sem fio podem interferir em alguns aparelhos 
auditivos. Se houver interferência, consulte a sua operadora.

■ Veículos
Os sinais de radiofreqüência podem afetar sistemas eletrônicos 
incorretamente instalados ou isolados em veículos motorizados, 
tais como sistemas de injeção eletrônica, frenagem antiderrapante 
(antitravamento das rodas), sistemas eletrônicos de controle de 
velocidade e airbags. Para obter mais informações, consulte o 
fabricante ou o revendedor do veículo ou de qualquer equipamento 
instalado posteriormente.

Somente a assistência técnica autorizada deverá reparar o 
dispositivo ou instalá-lo em um veículo. Uma instalação ou 
reparação incorreta pode ser perigosa e invalidar quaisquer garantias 
aplicáveis ao produto. Verifique regularmente se todo o equipamento 
celular em seu carro está montado e funcionando corretamente. 
Não guarde nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais 
explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo, 
suas peças ou acessórios. Em veículos equipados com um airbag, 
lembre-se de que airbags inflam com muita força. Não coloque 
objetos, incluindo equipamento celular fixo ou portátil, na área 
de acionamento do airbag ou sobre ele. Se o equipamento celular 
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de um veículo estiver instalado incorretamente e o airbag inflar, 
poderão ocorrer ferimentos graves.
O uso deste dispositivo é proibido durante o vôo. Desligue o 
seu dispositivo antes de embarcar em uma aeronave. O uso 
de dispositivos celulares pode ser perigoso para o controle 
da aeronave, afetar a rede móvel e ser ilegal.

■ Ambientes com risco de explosão
Desligue o dispositivo em ambientes com risco de explosão e 
obedeça a todas as sinalizações e instruções dadas. Os ambientes 
com risco de explosão incluem áreas nas quais geralmente existe 
um aviso para desligar o motor do veículo. Faíscas nessas áreas 
podem provocar explosão ou incêndio, resultando em ferimentos ou 
até em morte. Desligue o dispositivo em locais de reabastecimento, 
como postos de gasolina. Observe as restrições que controlam o uso 
de equipamento de rádio em áreas de depósito, armazenamento e 
distribuição de combustível, indústrias químicas ou locais onde se 
realizam operações que envolvem detonação de explosivos. Áreas 
com risco de explosão estão quase sempre identificadas com clareza. 
Essas áreas incluem porões de navios, instalações de transferência 
ou armazenamento de produtos químicos e áreas em que se 
verifique a presença de produtos químicos ou partículas no ar, 
como pó ou limalhas. Entre em contato com os fabricantes de 
veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (tais como o gás 
propano ou butano) para verificar se este dispositivo pode ser 
utillizado com segurança nesses tipos de veículos.
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■ Chamadas de emergência
Importante: Este dispositivo funciona por meio do uso de 
sinais de rádio, redes móveis ou terrestres, bem como de 
funções programadas pelo usuário. Se o dispositivo suportar 
chamadas de voz pela Internet (chamadas via Internet), 
ative as chamadas via Internet e o dispositivo. O dispositivo 
tentará fazer chamadas de emergência por meio da rede 
móvel e do provedor de chamadas via Internet, se ambos 
estiverem ativados. As conexões não podem ser garantidas 
em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente 
de um dispositivo sem fio para comunicações essenciais, 
como emergências médicas.

Para fazer uma chamada de emergência:
1. Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. Verifique se a 

intensidade do sinal é adequada. Dependendo do seu 
dispositivo, talvez também seja necessário:

• Inserir um cartão UIM, se o seu dispositivo utilizar um.

• Desativar determinadas restrições de chamada que 
estejam ativas no seu dispositivo.

• Alterar o perfil off-line ou de modo de vôo para um 
perfil ativo.

2. Pressione a tecla Encerrar quantas vezes for necessário para 
limpar a tela e preparar o dispositivo para fazer chamadas. 
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3. Digite o número oficial de emergência do local em que se 
encontra. Números de emergência variam conforme o local.

4. Pressione a tecla Chamar/Enviar.

Ao fazer uma chamada de emergência, forneça todas as informações 
necessárias com a maior precisão possível. O seu dispositivo 
pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente. 
Não encerre a chamada até receber permissão.

■ Dados sobre a certificação (SAR)
Este modelo está em conformidade com as diretrizes internacionais 
de exposição a ondas de rádio.

Este dispositivo é um transmissor e receptor de rádio. Foi 
projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de 
rádio recomendados por diretrizes internacionais. As referidas 
diretrizes foram desenvolvidas pelo ICNIRP, instituição científica 
independente, e incluem margens de segurança estabelecidas 
para garantir a proteção de todos, independentemente de 
idade ou estado de saúde.

As diretrizes de exposição para dispositivos móveis utilizam uma 
unidade de medida denominada Taxa de Absorção Científica 
(SAR). O limite SAR estabelecido pelas diretrizes do ICNIRP é 
de 2,0 Watts/quilograma (W/kg), calculados com base em dez 
gramas de tecido humano. Os testes de SAR são realizados 
utilizando-se posições padronizadas de funcionamento, sendo 
que o dispositivo transmite seu mais elevado nível de potência 
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certificado em todas as faixas de freqüência testadas. O nível real 
de SAR de um dispositivo ligado pode ser bem inferior ao valor 
máximo, pois o dispositivo foi projetado para operar utilizando 
somente a potência necessária para acessar a rede. Esse nível 
pode variar de acordo com inúmeros fatores, por exemplo, a 
proximidade da estação rádio-base. O valor SAR mais elevado, 
segundo as diretrizes do ICNIRP, para o uso do dispositivo no 
ouvido é de 0,72 W/kg. 

O uso de acessórios pode ocasionar diferenças nos valores de 
SAR. Os valores de SAR podem variar em função das exigências 
nacionais de teste e registro, bem como da banda da rede. Para 
obter mais informações sobre SAR, consulte as informações sobre 
o produto na página, em inglês, www.nokia.com.

Este dispositivo móvel também foi projetado para atender aos 
requisitos de exposição a ondas de rádio estabelecidos pela 
Federal Communications Commission (EUA) e pela Industry 
Canada. Esses requisitos estabelecem um limite SAR de 1,6 W/Kg, 
calculado com base em um grama de tecido humano. O valor SAR 
mais elevado, registrado sob esse padrão durante a certificação do 
produto para uso no ouvido, é de 1,11 W/kg e, quando utilizado de 
forma adequada no corpo, o valor é de 0,31 W/kg. 

As informações sobre este dispositivo podem ser encontradas no 
site, em inglês, http://www.fcc.gov/oet/ea, pesquisando-se o 
sistema de autorização de equipamento usando FCC ID: 
QMNRM-430.

www.nokia.com
http://www.fcc.gov/oet/ea
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■ Informações técnicas

■ Informações sobre bateria
Esta seção fornece informações sobre os tempos de carregamento 
da bateria com o Recarregador Rápido de Viagem (AC-6EB) e 
tempos de conversação e de espera. Observe que as informações 
aqui contidas estão sujeitas a alterações. Para obter mais 
informações, entre em contato com a operadora.

Característica Especificação

Dimensões Largura 43 mm
Comprimento 103,8 mm
Espessura 14,8 mm

Peso 50 g sem bateria BL-4C Li-lon

Rede CDMA 1900 MHz

Volume 56 cc

Faixas de Frequência (Tx) 1850-1910 MHz

Faixas de freqüência (Rx) 1930-1990 MHz
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Importante: A duração do tempo de conversação ou de 
espera da bateria é apenas uma estimativa e depende da 
intensidade do sinal, condições da rede, recursos utilizados, 
tempo de uso e condição da bateria, temperaturas às quais 
a bateria é exposta, uso no modo digital, entre diversos 
outros fatores. A quantidade de tempo despendida durante 
as chamadas afetará o tempo de espera do dispositivo. 
Da mesma forma, a quantidade de tempo em que o 
dispositivo fica ligado e no modo de espera afetará o 
tempo de conversação.

Tempos de carregamento
Os seguintes tempos de carregamento são aproximados:

Tempos de conversação e de espera

Carregadores AC-6EB

Bateria BL-4C 860 mAh Li-Ion Até 3 horas

Função Digital

Tempo de conversação Até 3 horas

Tempo de espera Até 8,3 dias
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