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ELEFONE EM AERONAVES 
ões aplicáveis. Dispositivos sem 
usar interferências a bordo de 

 REABASTECER 
fone em áreas de 
to (postos de gasolina). Não use 
 proximidades de combustíveis 
uímicos.

ELEFONE NAS 
ES DE DETONAÇÕES 
ões aplicáveis. Não use o 
a detonação estiver em curso. 

ENSO 
 apenas na posição normal, 
o no manual do usuário. Evite 
cessário com a antena.

ORIZADO 
icos autorizados deverão instalar 
quipamentos celulares.

E BATERIAS 
 acessórios e baterias originais 
necte produtos incompatíveis.
PARA SUA PROTEÇÃO
Leia estas simples diretrizes. A falta de atenção a essas 
regras poderá causar perigo ou ser ilegal. Leia o manual por 
completo para mais informações.

PRECAUÇÃO AO LIGAR O APARELHO 
Não ligue o aparelho quando o uso de celulares 
for proibido ou quando houver possibilidade de 
interferência ou perigo.

SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO 
LUGAR 
Siga as leis aplicáveis. Mantenha sempre as 
mãos desocupadas para operar o veículo 
enquanto estiver dirigindo. A segurança ao 
volante deve ser sempre a sua primeira 
preocupação enquanto estiver dirigindo.

INTERFERÊNCIA 
Telefones sem fios podem estar sujeitos a 
interferências que podem afetar sua operação.

DESLIGUE O TELEFONE EM HOSPITAIS 
Siga as restrições aplicáveis. Desligue 
o telefone nas proximidades de 
equipamento médico.

DESLIGUE O T
Siga as restriç
fios podem ca
aeronaves.

DESLIGUE AO
Não use o tele
reabastecimen
o telefone nas
ou produtos q

DESLIGUE O T
PROXIMIDAD
Siga as restriç
telefone se um

USE O BOM S
Use o telefone
como explicad
contato desne

SERVIÇO AUT
Somente técn
ou consertar e

ACESSÓRIOS 
Utilize apenas
Nokia. Não co
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positivo
ito neste manual foi aprovado para 
00 MHz, bem como redes GSM de 
ulte a sua operadora para obter 
 redes.

ste dispositivo, siga todas as leis e 
 os direitos de outras pessoas. 

o para gravar imagens ou 
gislação local e o direito de 
.

ar qualquer função deste 
ção do despertador, o dispositivo 

o ligue o aparelho quando o uso de 
 ou quando houver possibilidade 
erigo.

de
você deve possuir o serviço de uma 
es deste aparelho dependem dos 
 para o seu funcionamento. Tais 
o não ser disponibilizados 
z seja necessário cadastrar-se 
oder utilizar esses recursos. 
EVITE CONTATO COM ÁGUA 
Este aparelho celular não é à prova d’água. 
Mantenha-o seco.

CÓPIAS DE SEGURANÇA 
Lembre-se de fazer cópias de segurança 
(backup) ou manter um registro por escrito 
de todos os dados importantes armazenados 
no telefone.

CONEXÃO COM OUTROS DISPOSITIVOS 
Antes de conectar qualquer dispositivo, leia 
o manual do mesmo para obter instruções 
detalhadas sobre segurança. Não conecte 
produtos incompatíveis.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA 
Verifique se o telefone está ligado e dentro de 
uma área de serviço. Pressione a tecla 
Encerrar quantas vezes for necessário para 
limpar o visor e voltar à tela principal. Digite o 
número de emergência e pressione a tecla 
Enviar. Indique sua localização. Não encerre a 
chamada sem receber permissão.

Sobre este dis
O aparelho celular descr
uso em redes EGSM de 9
1800 e 1900 MHz. Cons
mais informações sobre

Ao utilizar as funções de
respeite a privacidade e

Ao utilizar um dispositiv
videoclipes, respeite a le
privacidade das pessoas

 Atenção: Para us
dispositivo, com exce
deve estar ligado. Nã
celulares for proibido
de interferência ou p

Serviços de re
Para utilizar o aparelho, 
operadora. Várias funçõ
recursos da rede celular
Serviços de Rede poderã
em todas as redes. Talve
na operadora antes de p
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erias 

itivo e desconecte o carregador 
a.

elo do carregador antes de 
ivo. Este dispositivo foi 
arregador DC-4, AC-3 e AC-4 e 
, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, 
quando usado com o adaptador 
ecido com ele.

usada com esse dispositivo é a 

enas baterias, carregadores 
 pela Nokia para uso com esse 
so de qualquer outro produto, 
rá invalidar a garantia aplicável 

bre a disponibilidade de 
sulte o revendedor autorizado. 
e alimentação de qualquer 
 plugue, não o cabo.
A operadora poderá fornecer instruções adicionais sobre 
o uso, bem como explicar a aplicação de tarifas. Algumas 
redes possuem limitações que afetam a utilização dos 
Serviços de Rede. Por exemplo, algumas redes podem 
não suportar certos recursos ou os caracteres especiais 
de vários idiomas.

A operadora pode ter solicitado a desativação ou não 
ativação de determinados recursos de seu celular. Nesse 
caso, certos menus poderão não aparecer no seu aparelho. 
Para obter mais informações, entre em contato com a 
operadora.

Este celular suporta os protocolos WAP 2.0 (HTTP e SSL), 
que operam com os protocolos TCP/IP. Alguns recursos 
desse dispositivo, como MMS, navegação, e-mail, SyncML 
remoto e download de conteúdo via browser ou MMS, 
requerem suporte de rede para essas tecnologias.

Para obter detalhes sobre disponibilidade e informações 
sobre a utilização de serviços SIM, consulte o revendedor 
do seu cartão SIM, que pode ser o provedor de serviços, 
a sua operadora ou outro fornecedor.

Acessórios, bat
e carregadores
Sempre desligue o dispos
antes de remover a bateri

Confira o número do mod
conectá-lo a este disposit
projetado para uso com c
com um carregador AC-1
LCH-8, LCH-9 ou LCH-12 
de carregador CA-44 forn

A bateria criada para ser 
BL-5C.

 Atenção: Utilize ap
e acessórios aprovados
modelo específico. O u
além de perigoso, pode
ao dispositivo.

Para obter informações so
acessórios aprovados, con
Para desconectar o cabo d
acessório, segure e puxe o
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da, para exibir os tópicos 
 ou .

sar rapidamente todos os recursos 
te as seções relevantes neste 
 obter mais detalhes das funções.

ições de configuração de imagem 
to, pressione .

foto, para enviar a imagem Via 
ail ou Via Bluetooth, pressione 

s informações, consulte 
 ‘Conectividade Bluetooth’, p. 87.
agem, pressione .
foto, pressione  ou o botão 
a.

ições de configuração de vídeo 
sione .

 videoclipe, para enviar o vídeo Via 
ail ou Via Bluetooth, pressione 
enviar videoclipes salvos no 
N
ok

ia
 N

70 Nokia N70
Número do modelo: Nokia N70

Ajuda

Seu aparelho possui uma ajuda com conteúdo específico. 
Você pode acessar a ajuda de um aplicativo ou do menu 
principal.

Quando um aplicativo é aberto, para acessar a ajuda 
relativa à exibição atual, selecione Opções > Ajuda.

 Exemplo: Para ver as instruções sobre como criar um 
cartão de contato, comece a criar o cartão e selecione 
Opções > Ajuda.

Ao ler as instruções, para alternar entre a ajuda e o 
aplicativo aberto em segundo plano, pressione e 
mantenha pressionada a tecla .

Para abrir a ajuda no menu principal, selecione  
Ferramen. > Ajuda. Selecione o aplicativo desejado para 
exibir uma lista de tópicos de ajuda. Para procurar tópicos 
de ajuda usando palavras-chave, selecione Opções > 
Proc. palavra-chav.

Ao ler um tópico de aju
relacionados, pressione 

Atalhos úteis
Use os atalhos para aces
do seu aparelho. Consul
manual do usuário para

Tirar fotos
• Para ajustar as defin

antes de tirar uma fo
• Depois de tirar uma 

multimídia, Via e-m
. Para obter mai

‘Mensagens’, p. 52 e
• Para excluir uma im
• Para tirar uma nova 

disparador da câmer

Gravar videoclipes
• Para ajustar as defin

antes de gravar, pres
• Depois de gravar um

multimídia, Via e-m
. Não é possível 
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 são executados em segundo 
ateria aumenta e sua vida útil 

essione  e selecione um 

 perfis Normal e Silencioso, 
pressionada a tecla . Se você 
nicas, essa ação alternará entre 

ltimos números discados, 

e voz, pressione e mantenha 
.

xão com a Web, pressione 
da a tecla . Consulte 

 disponíveis no modo de espera, 
 ativa’, p. 22.

teção)
o de espera, pressione  e, em 

sione  e, em seguida, .
tela quando o bloqueio de 
, pressione .
formato mp4 em uma mensagem multimídia. Para 
obter mais informações, consulte ‘Mensagens’, p. 52 
e ‘Conectividade Bluetooth’, p. 87.

• Para excluir um videoclipe, pressione .

Editar texto e listas
• Para marcar um item em uma lista, acesse-a e 

pressione  e  ao mesmo tempo.
• Para marcar vários itens em uma lista, pressione e 

mantenha pressionada  enquanto pressiona  
ou . Para concluir a seleção, solte  e depois 
solte .

• Para copiar e colar texto: para selecionar letras e 
palavras, pressione e mantenha pressionada a tecla 

. Ao mesmo tempo, pressione  ou . À medida 
que a seleção se move, o texto é realçado. Para copiar 
o texto na área de transferência, pressione e mantenha 
pressionada a tecla  e selecione Copiar. Para inserir 
o texto em um documento, pressione e mantenha 
pressionada  e selecione Colar.

Modo de espera
• Para alternar entre os aplicativos abertos, pressione 

e mantenha pressionada a tecla . Se houver pouca 
memória, o aparelho poderá fechar alguns aplicativos. 
Ele salvará quaisquer dados não salvos antes de 
fechá-los. 

Quando os aplicativos
plano, o consumo da b
diminui.

• Para alterar o perfil, pr
perfil.

• Para alternar entre os
pressione e mantenha 
tiver duas linhas telefô
as duas.

• Para abrir a lista dos ú
pressione .

• Para usar comandos d
pressionada a tecla 

• Para iniciar uma cone
e mantenha pressiona
‘Web’, p. 75.

Para obter outros atalhos
consulte ‘Modo de espera

Bloqueio do teclado (pro
• Para bloquear: no mod

seguida, .
• Para desbloquear: pres
• Para acender a luz da 

teclado estiver ativado
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o relógio
ações do relógio, selecione 
s no relógio. Para alterar a 
 Hora ou Data.

strado no modo de espera, vá para 
e relógio > Analógico ou Digital.

lar atualize a hora, a data e as 
ário no aparelho (serviço da rede), 
e Atualiz. autom. hora. Para que 
liz. autom. hora tenha efeito, o 
iciado.

alarme, vá para baixo e selecione 

horário de verão, vá para baixo 
Verão. Selecione Ativar para 
ário da Cidade onde estou. 
ial’, p. 14. Quando o horário de 

 será mostrado na exibição 
a configuração não será exibida 
 estiver ativada.

ne  para abrir a exibição 
exibição do horário mundial, 
 diferentes cidades.
N
ok

ia
 N

70 Mesmo com a função de proteção de teclado ativada, 
é possível ligar para o número de emergência oficial 
programado no dispositivo.

Relógio

Pressione  e selecione Relógio. 

Para definir um novo alarme, selecione Opções > Definir 
despertador. Digite a hora do alarme e selecione OK. 
Quando o alarme está ativado,  é exibido.

Para desligar o alarme, selecione Parar. Quando o som o 
alarme tocar, selecione Soneca para parar o alarme por 
cinco minutos; após esse tempo, o alarme será reiniciado. 
Você poderá fazer isso cinco vezes, no máximo.

Se chegar a hora do alarme e o celular estiver desligado, 
ele será ligado automaticamente e soará o alarme. Se 
você selecionar Parar, será perguntado se deseja ativar 
o aparelho para chamadas. Selecione Não para desligar 
o celular ou Sim para fazer e receber chamadas. Não 
selecione Sim quando o uso de aparelhos celulares 
causar interferências ou perigo.

Para cancelar um alarme, selecione Relógio > Opções > 
Remov. despertador.

Configurações d
Para alterar as configur
Opções > Configuraçõe
hora e a data, selecione

Para alterar o relógio mo
baixo e selecione Tipo d

Para que a rede do celu
informações de fuso hor
vá para baixo e selecion
a configuração de Atua
dispositivo deve ser rein

Para alterar o toque do 
Toque despertador.

Para alterar o status de 
e selecione Horário de 
adicionar 1 hora ao hor
Consulte ‘Horário mund
verão estiver ativado, 
principal do relógio. Ess
se Atualiz. autom. hora

Horário mundial
Abra o Relógio e pressio
do horário mundial. Na 
é possível ver a hora em
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urante uma chama, inicie a 
ões > Ativar alto-falante.

nte durante uma chamada ativa 
o um som, selecione Opções > 

ador de arquivos

itivo usam memória para 
cursos incluem contatos, 
es musicais, calendário e 

mentos e aplicativos obtidos 
 livre disponível dependerá da 
a na memória do dispositivo. 
de ser usado como espaço 
nto. Os cartões de memória são 
ossível excluir e salvar dados 

astas na memória do dispositivo 
, pressione  e selecione 
xibição da memória do 
. Pressione  para abrir a 
mória ( ).

uivos em uma pasta, pressione 
po para marcar um arquivo e 
Para adicionar cidades à lista, selecione Opções > 
Adicionar cidade. Digite as primeiras letras do nome da 
cidade. O campo de busca aparece automaticamente e as 
cidades correspondentes são exibidas. Selecione uma 
cidade. É possível adicionar no máximo 15 cidades à lista.

Para definir sua cidade atual, vá para uma cidade e 
selecione Opções > Cidade onde estou. A cidade é 
mostrada na exibição principal do relógio e a hora no 
aparelho é alterada de acordo com a cidade selecionada. 
Verifique se a hora está correta e se corresponde ao seu 
fuso horário.

Controle de volume e do 
alto-falante
Para aumentar ou diminuir o 
nível do volume quando você 
estiver em uma chamada 
ativa ou estiver ouvindo um som, pressione  ou .

O alto-falante interno permite que você fale e ouça de uma 
curta distância sem precisar segurar o aparelho no ouvido. 
Aplicativos de som usam o alto-falante, por padrão.

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

Para usar o alto-falante d
chamada e selecione Opç

Para desativar o alto-fala
ou quando estiver ouvind
Ativar o fone.

Gerenci

Muitos recursos do dispos
armazenar dados. Esses re
mensagens, imagens, toqu
notas de atividades, docu
por download. A memória
quantidade de dados salv
Um cartão de memória po
adicional de armazename
regraváveis, portanto, é p
nele.

Para procurar arquivos e p
ou do cartão (se inserido)
Ferramen. > Ger. arq. A e
dispositivo ( ) é aberta
exibição do cartão de me

Para mover ou copiar arq
 e  ao mesmo tem
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 dispositivo, transfira os dados 
ória no gerenciador de arquivos. 
 serão movidos, selecione 
ory Card e uma pasta.

emória do dispositivo ou do 
se o Image Store disponível no 

transferir imagens e videoclipes 
vel. Consulte o CD-ROM fornecido 

berar memória, use Ger. arq. ou 
icativo. Por exemplo, você pode 

as Caixa de entrada, Rascunhos 
sags.
il recuperadas da memória do 

as
rquivos de som salvos
atos

or download. Consulte também 
ativos’, p. 108.

dos que não sejam mais 
N
ok

ia
 N

70 selecione Opções > Mover p/ pasta ou Copiar para 
pasta.

Para encontrar um arquivo, selecione Opções > Localizar 
e a memória que será pesquisada e digite um texto de 
busca correspondente ao nome do arquivo.

 Dica! Você pode usar o Nokia Phone Browser, 
disponível no Nokia PC Suite, para ver as diferentes 
memórias no seu aparelho. Consulte o CD-ROM 
fornecido com o aparelho.

Exibir o consumo de memória
Para exibir os tipos de dados existentes no dispositivo e a 
quantidade de memória que os tipos diferentes de dados 
consomem, selecione Opções > Detalhes memória. Vá 
para Mem. livre para exibir a quantidade de memória 
livre no dispositivo.

Para exibir a quantidade de memória livre no cartão de 
memória, se você tiver inserido um cartão no dispositivo, 
pressione  para abrir a exibição do cartão de memória 
e selecione Opções > Detalhes memória.

Pouca memória — memória livre
O aparelho o notificará quando a memória do dispositivo 
ou do cartão estiver ficando cheia.

Para liberar memória do
para um cartão de mem
Marque os arquivos que
Mover p/ pasta > Mem

 Dica! Para liberar m
cartão de memória, u
Nokia PC Suite para 
para um PC compatí
com o seu aparelho.

Para remover dados e li
vá para o respectivo apl
remover: 
• Mensagens das past

e Enviadas em Men
• Mensagens de e-ma

telefone
• Páginas da Web salv
• Imagens, vídeos ou a
• Informações de cont
• Notas do calendário
• Aplicativos obtidos p

‘Gerenciador de aplic
• Quaisquer outros da

necessários.
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zer 
 
a 
 

s 

 posteriormente.

 funcionará se a porta 
tão estiver aberta.

mova o cartão MMC durante 
 estiver sendo acessado. A sua 
 operação poderá danificar o 
positivo, e os dados salvos no 
pidos.

ormações da memória do 
emória, selecione Opções > 

s do cartão de memória para a 
lecione Opções > Restaurar do 
Ferramenta Cartão 
de memória

 Nota: Este dispositivo usa Reduced Size Dual 
Voltage (1,8 V ou 3 V) MultiMediaCard (RS-MMC). Para 
garantir a interoperabilidade, use apenas RS-MMC bivolt. 
Consulte o fabricante ou a operadora para verificar a 
compatibilidade de um RS-MMC.

Com este dispositivo, utilize somente RS-MMCs (Reduced 
Size MultiMediaCards – cartões multimídia de tamanho 
reduzido). Outros cartões de memória, como os cartões de 
segurança digital, SD (Secure Digital), não cabem no 
compartimento do cartão de memória e não são 
compatíveis com este dispositivo. O uso de um cartão 
de memória incompatível pode danificar tanto o cartão 
como o dispositivo, bem como os dados salvos no cartão 
incompatível.

Mantenha todos os cartões de memória fora do alcance 
de crianças.

Pressione  e selecione 
Ferramen. > Memória. 
Um cartão de memória 
pode ser usado como 
espaço adicional de 
armazenamento. É 
recomendável também fa
regularmente backup das
informações localizadas n
memória do dispositivo em
um cartão de memória. A
informações poderão ser 
restauradas no dispositivo

O cartão de memória não
do compartimento do car

 Importante: Não re
uma operação em que ele
remoção no meio de uma
cartão de memória e o dis
cartão poderão ser corrom

Para fazer backup das inf
dispositivo no cartão de m
Backup cartão mem.

Para restaurar informaçõe
memória do dispositivo, se
cartão.
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70  Dica! Para renomear o cartão de memória, selecione 
Opções > Nome do cart. mem.

Formatar um cartão de memória
Quando um cartão de memória é reformatado, todos 
os dados do cartão são perdidos permanentemente.

Alguns cartões de memória são fornecidos pré-
formatados e outros requerem formatação. Consulte o 
revendedor autorizado para saber se é necessário 
formatar o cartão de memória antes de usá-lo.

Para formatar um cartão de memória, selecione Opções > 
Formatar cart. mem. Selecione Sim para confirmar. 
Quando a formatação estiver concluída, digite um nome 
para o cartão de memória e selecione OK.
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 atribuídos para os diferentes 
cla de navegação e teclas de 
eita no modo de espera, 
era’, p. 99. Os atalhos da tecla 
rão disponíveis se a espera 

mostrado no modo de espera, 
ne Relógio > Opções > 
 de relógio > Analógico ou 

o despertador, pressione  e 
pções > Configurações > 
um toque.
e alarme do calendário, 
ne Calendário > Opções > 
 alarme calend. e um toque.
 boas-vindas para um texto ou 
e  e selecione Ferramen. > 
 Geral > Boas-vindas.
 musical individual a um 
e selecione Contatos. Consulte 
icais para os contatos’, p. 32.
Personalizar o dispositivo
A operadora pode ter desativado ou não ter disponibilizado 
algumas funções do seu aparelho. Nesse caso, elas não 
aparecerão no menu do aparelho. Além disso, o aparelho 
pode ter sido especialmente configurado para a operadora. 
Essa configuração pode incluir alterações nos nomes, na 
ordem e nos ícones de menus. Para obter mais 
informações, entre em contato com a operadora.
• Para usar a tela de espera para o acesso rápido aos 

aplicativos mais usados, consulte ‘Modo de espera 
ativa’, p. 22.

• Para alterar a imagem de 
fundo do modo de espera 
ou o que é exibido na 
economia de energia, 
consulte ‘Alterar a 
aparência do aparelho’, 
p. 22.

• Para personalizar os 
toques musicais, consulte 
‘Perfis — definir toques’, 
p. 20.

• Para alterar os atalhos
pressionamentos da te
seleção esquerda e dir
consulte ‘Modo de esp
de navegação não esta
ativa estiver ativada.

• Para alterar o relógio 
pressione  e selecio
Configurações > Tipo
Digital.

• Para alterar o toque d
selecione Relógio > O
Toque despertador e 

• Para alterar o toque d
pressione  e selecio
Configurações > Som

• Para alterar a nota de
uma imagem, pression
Configs. > Telefone >

• Para atribuir um toque
contato, pressione  
‘Adicionar toques mus
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ione qualquer tecla para 

ques, Download toques abre uma 
ocê pode selecionar um marcador 

om uma página da Web para fazer 
.
il, selecione Opções > Criar novo.

e usar o dispositivo sem se 
 Quando você ativar o perfil 

 a rede celular será desativada, 
 na área do indicador de 

os os sinais de telefonia celular 
o dispositivo serão interrompidos. 
ensagens, elas serão colocadas na 
s posteriormente.

il off-line, não é possível fazer ou 
ceto as chamadas de emergência, 

unções que exijam cobertura da 
adas, primeiramente ative a 
lterando os perfis. Se o aparelho 
gite o código de bloqueio.

lho precisa estar ligado para usar 
 ligue o aparelho quando o uso de 
 ou quando houver possibilidade 
erigo.
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o • Para atribuir uma discagem rápida a um contato, 
pressione a tecla numérica no modo de espera (  
está reservado para o correio de voz) e pressione . 
Selecione Sim e, em seguida, selecione um contato.

• Para reorganizar o menu principal, no menu principal, 
selecione Opções > Mover, Mover p/ pasta ou Nova 
pasta. Você pode mover os aplicativos menos usados 
para pastas e colocar os aplicativos que usa com 
freqüência no menu principal.

Perfis — definir toques

Para definir e personalizar toques musicais, toques de 
alerta de mensagem e outros toques para diferentes 
eventos, ambientes ou grupos de chamada, pressione  e 
selecione Ferramen. > Perfis. Se o perfil atualmente 
selecionado não for Normal, o nome do perfil será exibido 
na parte superior da tela no modo de espera.

Para alterar o perfil, pressione  no modo de espera. 
Vá para o perfil que deseja ativar e selecione OK.

Para modificar um perfil, pressione  e selecione 
Ferramen. > Perfis. Vá para o perfil e selecione Opções > 
Personalizar. Vá para a configuração que deseja alterar e 
pressione  para abrir as opções. Os toques 
armazenados no cartão de memória são indicados com 

. Percorra a lista de toques e ouça cada um deles antes 

de fazer a seleção. Press
interromper o som.

 Dica! Na lista de to
lista de marcadores. V
e iniciar a conexão c
download de toques

Para criar um novo perf

Perfil off-line
O perfil Off-line permit
conectar à rede celular.
Off-line, a conexão com
conforme indicado por 
intensidade de sinal. Tod
recebidos e emitidos pel
Se você tentar enviar m
caixa de saída e enviada

 Atenção: No perf
receber chamadas, ex
nem utilizar outras f
rede. Para fazer cham
função de telefone, a
estiver bloqueado, di

 Atenção: O apare
o perfil Off-line. Não
celulares for proibido
de interferência ou p
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:
ne Ferramen. > Transfer. 
 instruções na tela.
outros dispositivos com 
th. Ao concluir a busca, 
itivo na lista.
digitar um código no Nokia N70. 
 a 16 dígitos) e selecione OK. 

o no outro dispositivo e 

er. é enviado ao outro 
sagem.
a instalar Transfer. no outro 
struções na tela.

ne o conteúdo que deseja copiar 

emória e do cartão de memória 
kia N70 e no cartão de memória. 
erá do volume de dados a ser 
celar a cópia e continuar mais 
nsfer. é adicionado ao menu 
tivo.
Para sair do perfil Off-line, pressione  e selecione 
outro perfil. O aparelho reativará as transmissões celulares 
(desde que a intensidade de sinal seja suficiente). Se uma 
conexão Bluetooth estiver ativada antes de entrar no perfil 
Off-line, ela será desativada. A conexão Bluetooth será 
reativada automaticamente depois de sair do perfil Off-
line. Consulte ‘Configurações de conexão Bluetooth’, p. 88.

Transferir conteúdo 
de outro dispositivo

Você pode copiar contatos, calendário, imagens, 
videoclipes e clipes de som usando uma conexão Bluetooth 
de um dispositivo compatível com o Nokia Série 60.

É possível usar o Nokia N70 sem um cartão SIM. O 
perfil off-line será automaticamente ativado quando o 
dispositivo for ligado sem um cartão SIM. Isso permite 
usar o cartão SIM em outro dispositivo.

Para evitar entradas duplicadas, transfira o mesmo tipo de 
informação (por exemplo, contatos) de outro dispositivo 
para o seu Nokia N70 somente uma vez.

Antes de iniciar a transferência, ative a conectividade 
Bluetooth nos dois dispositivos. Em cada dispositivo, 
pressione  e selecione Conectiv. > Bluetooth. 
Selecione Bluetooth > Ativado. Dê um nome para cada 
dispositivo.

Para transferir o conteúdo
1 Pressione  e selecio

no Nokia N70. Siga as
2 O dispositivo procura 

conectividade Bluetoo
selecione outro dispos

3 Você será solicitado a 
Digite um código (de 1
Digite o mesmo códig
selecione OK.

4 O aplicativo de Transf
dispositivo como men

5 Abra a mensagem par
dispositivo e siga as in

6 No Nokia N70, selecio
do outro dispositivo.

O conteúdo é copiado da m
do outro dispositivo no No
O tempo de cópia depend
transferido. É possível can
tarde. O aplicativo de Tra
principal do outro disposi
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agem que será mostrada no plano 
pera.

 o tipo de economia de energia na 
 um texto que você escreveu. 
 p. 99.

 a imagem de fundo para o 

lecionado para as configurações 
ões > Rest. tema original na 

ra ativa
a obter acesso rápido aos 
mais freqüência. Por padrão, 
está ativado.

Ferramen. > Configs. > 
pera > Espera ativa e pressione 
ivar a espera ativa.
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o Alterar a aparência do 
aparelho

Para alterar a aparência da tela, como papel de parede e 
ícones, pressione  e selecione Ferramen. > Temas. 
O tema ativo é indicado por . Em Temas, você pode 
agrupar elementos de outros temas ou selecionar imagens 
da Galeria para personalizar os temas posteriormente. Os 
temas no cartão de memória são indicados com . Os 
temas no cartão de memória não estarão disponíveis se 
o cartão não estiver inserido no dispositivo. Para usar os 
temas salvos no cartão de memória sem inseri-lo, primeiro 
salve-os na memória do dispositivo.

Para abrir uma conexão do browser e fazer download de 
mais temas, selecione Downloads de temas.

Para ativar um tema, vá até ele e selecione Opções > 
Aplicar.

Para visualizar um tema, vá até ele e selecione Opções > 
Visualizar.

Para editar temas, vá até um tema e selecione Opções > 
Editar para alterar as seguintes opções:

Papel de parede — a im
de fundo no modo de es

Economia de energia —
tela: a hora e a data ou
Consulte também ‘Tela’,

Imagem em 'Ir para' —
aplicativo Ir para.

Para restaurar o tema se
originais, selecione Opç
edição do tema.

Modo de espe
Use a tela de espera par
aplicativos usados com 
o modo de espera ativa 

Pressione , selecione 
Telefone > Modo de es

 para ativar ou desat
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A tela de espera ativa é 
mostrada com os aplicativos 
padrão na parte superior.

Vá para um aplicativo ou 
evento e pressione .

Os atalhos padrão da tecla 
de navegação disponíveis no 
modo de espera não poderão 
ser usados quando o modo de 
espera ativa estiver ativado.
Para alterar os atalhos de 
aplicativos padrão:
1 Pressione , selecione Ferramen. > Configs. > 

Telefone > Modo de espera > Aplics. espera ativa e 
pressione .

2 Realce um atalho para um aplicativo e selecione 
Opções > Alterar.

3 Selecione um novo aplicativo da lista e pressione .

Alguns atalhos podem ser fixos, não podendo ser alterados.
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ados. Pressione  para chamar. 
ada Chamada de voz.

ontatos do cartão SIM para 
 uma chamada dessa forma. 
os’, p. 31.

e voz (serviço de rede), pressione e 
 no modo de espera. Consulte 

adas’, p. 106.

 número de telefone do correio de 
elecione Ferramen. > Corr. voz > 
mero. Digite o número (obtido na 
e OK.

 discado recentemente, pressione 
ista dos últimos 20 números que 
chamar. Vá até o número desejado 
amá-lo.

rência telefônica
o participante.
ada para outro participante, 

Nova chamada. A primeira 
aticamente retida.
Fa
ze

r 
ch

am
ad

as Fazer chamadas
Chamadas

 Dica! Para aumentar ou diminuir o volume durante 
uma chamada, pressione  ou . Se você definir o 
volume como Mudo, não poderá ajustá-lo com a tecla 
de navegação. Para ajustar o volume, selecione Falar e 
pressione  ou . 

1 No modo de espera, digite o número do telefone, 
incluindo o código de área. Pressione  para remover 
um número. 
Para chamadas internacionais, pressione a tecla  
duas vezes para o caractere + (substitui o código de 
acesso internacional) e digite o código do país, o 
código de área (omita o zero inicial, se necessário) 
e o número do telefone.

2 Pressione  para chamar o número.
3 Pressione  para encerrar a chamada (ou para 

cancelar a tentativa de chamada).

Ao pressionar , a chamada será sempre encerrada, 
mesmo que outro aplicativo esteja ativo.

Para fazer uma chamada de Contatos, pressione  e 
selecione Contatos. Vá para o nome desejado ou digite as 
primeiras letras do nome no campo de busca. Os contatos 

correspondentes são list
Selecione o tipo de cham

É necessário copiar os c
Contatos antes de fazer
Consulte ‘Copiar contat

Para chamar o correio d
mantenha pressionada 
também ‘Desvio de cham

 Dica! Para alterar o
voz, pressione  e s
Opções > Alterar nú
operadora) e selecion

Para chamar um número
 para acessar uma l

você chamou ou tentou 
e pressione  para ch

Fazer uma confe
1 Ligue para o primeir
2 Para fazer uma cham

selecione Opções > 
chamada fica autom
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de telefone a uma das teclas de 
), pressione  e selecione 

Vá para a tecla à qual deve ser 
efone e selecione Opções > 
 para o correio de voz. 

odo de espera, pressione a 
e .

andos de voz avançados. Os 
os não dependem da voz do 
io não precisa gravar as marcas 
. Em vez disso, o dispositivo 
a as entradas em contatos e 
 falada. O reconhecimento de 
-se à voz do usuário principal 
s comandos de voz.

ato é o nome ou o apelido salvo 
 ouvir a marca vocal sintetizada, 
e selecione Opções > Repr. 

utilizando uma marca 

rcas vocais pode ser difícil em 
to ou durante uma emergência; 
3 Quando a nova chamada for atendida, selecione 
Opções > Conferência para incluir o primeiro 
participante na conferência telefônica.
Para adicionar uma nova pessoa à chamada, repita a 
etapa 2 e selecione Opções > Conferência > Adic. à 
conferência. O dispositivo suporta conferências 
telefônicas entre, no máximo, seis participantes, 
incluindo você.
Para conversar em particular com um dos participantes, 
selecione Opções > Conferência > Particular. 
Selecione um participante e Particular. A conferência 
telefônica é retida no dispositivo. Os outros 
participantes ainda podem continuar a conferência 
telefônica. Quando terminar a conversa particular, 
selecione Opções > Adic. à conferência para voltar 
à conferência telefônica.
Para excluir um participante, selecione Opções > 
Conferência > Excluir participante, vá até o 
participante e pressione Excluir. 

4 Para encerrar a conferência telefônica ativa, 
pressione .

Discagem rápida de um número 
de telefone
Para ativar a discagem rápida, pressione  e selecione 
Ferramen. > Configs. > Chamada > Discagem rápida > 
Ativado.

Para atribuir um número 
discagem rápida (  — 
Ferramen. > Disc. rápid. 
atribuído o número de tel
Atribuir.  é reservado

Para fazer chamada no m
tecla de discagem rápida 

Discagem de voz
Seu aparelho suporta com
comandos de voz avançad
falante, portanto, o usuár
de voz com antecedência
cria uma marca vocal par
compara-a com a palavra
voz no dispositivo adapta
para reconhecer melhor o

A marca vocal de um cont
no cartão do contato. Para
abra o cartão do contato 
marca vocal.

Fazer uma chamada 
vocal

Nota:  O uso de ma
um ambiente barulhen
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cusar chamadas
, pressione . 

usical ao receber uma chamada, 

e ouvido compatível estiver 
itivo, pressione o botão do fone 
er e encerrar uma chamada.

ma chamada, pressione  para 
hamada ouvirá um som de linha 
tivado a função Configs. desvio 
 para desviar chamadas, a rejeição 
desviará. Consulte ‘Desvio de 

a, também é possível enviar uma 
ssoa informando por que não foi 

cione Opções > Enviar mens. 
 o texto antes de enviá-lo. 
ar cham. SMS, p. 99.

das (serviço de rede)
a chamada durante uma chamada 
era de chamadas (serviço de rede) 
men. > Configs. > Chamada > 
Fa
ze

r 
ch

am
ad

as portanto, não confie somente na discagem por voz 
em todas as circunstâncias.

Quando você usa a discagem por voz, o alto-falante é 
ativado. Segure o aparelho próximo de você para dizer 
uma marca vocal.
1 Para iniciar uma discagem por voz, pressione e 

mantenha pressionada . Se você estiver utilizando 
um fone de ouvido compatível, pressione e mantenha 
pressionado o botão do fone de ouvido para iniciar a 
discagem por voz.

2 Um som curto é emitido e Fale agora é exibido. Diga 
claramente o nome ou o apelido salvo no cartão do 
contato.

3 O dispositivo reproduz uma marca vocal sintetizada 
para o contato reconhecido pelo idioma selecionado 
no dispositivo e exibe o nome e o número. Após um 
tempo limite de 1,5 segundos, o dispositivo disca o 
número.
Se o contato reconhecido não estiver correto, 
selecione Avançar para exibir uma lista de outras 
correspondências ou Encerrar para cancelar a 
discagem por voz.

Se vários números forem salvos sob o nome, o dispositivo 
selecionará o número padrão, se estiver definido. Caso 
contrário, ele selecionará o primeiro número disponível do 
seguinte: Celular, Celular (resid.), Celular (comerc.), 
Telefone, Telefone (resid.) e Tel. (comercial).

Atender ou re
Para atender a chamada

Para silenciar o toque m
selecione Silenciar.

 Dica! Se um fone d
conectado ao dispos
de ouvido para atend

Se não desejar atender u
recusá-la. A pessoa da c
ocupada. Se você tiver a
chamada > Se ocupado
da chamada também a 
chamadas’, p. 106.

Ao recusar uma chamad
mensagem de texto à pe
possível atendê-la. Sele
texto. Você pode editar
Consulte também Recus

Espera de chama
Será possível atender um
em curso se a opção Esp
estiver ativada em Ferra
Espera de chamadas.
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 caractere de espera (w) ou um 
essione  repetidamente. 
 o toque.

ionar tons DTMF ao Número do 
TMF em um cartão de contato. 

es 
s de telefone de chamadas não 
cadas, pressione  e selecione 
madas recentes. O dispositivo 
o atendidas e recebidas se a 

es e se ele estiver ligado e 
 da rede.

a nota no modo de espera 
tendidas, selecione Mostrar 
 chamadas não atendidas. 
da, vá para o nome ou o 

.
 de chamadas recentes, selecione 
ntes na visualização principal 

ra apagar um dos registros de 
 desejado e selecione Opções > 
 um evento em particular, abra o 
e pressione .
 Dica! Para alterar os toques do dispositivo para 
ambientes e eventos diferentes (por exemplo, 
quando desejar que o dispositivo fique mudo), 
consulte ‘Perfis — definir toques’, p. 20.

Para atender uma chamada em espera, pressione . 
A primeira chamada ficará retida.

Para alternar entre as duas chamadas, selecione Alternar. 
Selecione Opções > Transferir para conectar uma 
chamada recebida ou uma chamada retida a uma chamada 
ativa e para desconectar-se das chamadas. Para encerrar a 
chamada ativa, pressione . Para encerrar as duas 
chamadas, selecione Opções > Encerrar todas.

Opções durante uma chamada
Muitas opções que podem ser usadas durante uma 
chamada de voz estão nos serviços de rede. Selecione 
Opções durante uma chamada para algumas das seguintes 
opções: Mudo ou Falar, Atender, Recusar, Alternar, Reter 
ou Liberar, Ativar o fone, Ativar alto-falante ou Ativar 
viva-voz (se um fone de ouvido compatível com Bluetooth 
estiver conectado), Encerrar ch. ativa ou Encerrar todas, 
Nova chamada, Conferência e Transferir. Selecione entre 
as seguintes opções: 

Substituir — para encerrar uma chamada ativa e 
substituí-la atendendo uma chamada em espera.

Enviar DTMF — para enviar séries de tons DTMF (por 
exemplo, uma senha). Digite a série DTMF ou busque-a em 

Contatos. Para digitar um
caractere de pausa (p), pr
Selecione OK para enviar

 Dica! Você pode adic
telefone ou campos D

Log

Chamadas recent
Para monitorar os número
atendidas, recebidas e dis
Meus aplic. > Log > Cha
só registrará chamadas nã
rede suportar essas funçõ
dentro da área de serviço

 Dica! Se você vir um
sobre chamadas não a
para acessar a lista de
Para retornar a chama
número e pressione 

Para apagar todas as listas
Opções > Apagar ch. rece
de chamadas recentes. Pa
chamadas, abra o registro
Apagar lista. Para apagar
registro, vá para o evento 
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as 
tradas 
ne , 
 Log e 
egação 
 o log 
ome do 
tário, o 
ome da 
e acesso de cada evento de 
l filtrar o log geral para exibir 
o e criar novos cartões de contato 
es do log. 

ração de uma chamada de voz na 
l durante uma chamada ativa, 
onfigurações > Mostrar duração 

ma lista de mensagens enviadas, 
ione Mensags. > Enviadas.

io de mensagem de texto em 
nexões de pacote de dados 
 evento de comunicação. 

caixa postal, com o centro de 
u com as páginas da Web são 
es de pacote de dados.
Fa
ze

r 
ch

am
ad

as Duração da chamada 
Para monitorar a duração aproximada de chamadas 
recebidas e feitas, pressione  e selecione Meus aplic. > 
Log > Duração da ch.

 Nota: O tempo real das chamadas cobrado pela 
operadora pode variar, dependendo dos recursos da 
rede, dos arredondamentos para cobrança, etc.

Para zerar todos os contadores de duração de chamada, 
selecione Opções > Zerar contadores. Para isso, é 
necessário o código de bloqueio. Consulte ‘Segurança’, 
‘Telefone e SIM’, p. 103.

Pacote de dados
Para verificar a quantidade de dados enviada e recebida 
durante as conexões de pacote de dados, pressione  e 
selecione Meus aplic. > Log > Dados de pacote. Por 
exemplo, você pode ser cobrado por conexões de pacote 
de dados pela quantidade de dados enviada e recebida.

Monitorar todos os eventos 
de comunicação
Os ícones em Log:

 Recebidas
 Discadas 
 Eventos de comunicação não atendidos

Para monitorar todas as
chamadas de voz, as 
mensagens de texto ou 
conexões de dados regis
pelo dispositivo, pressio
selecione Meus aplic. >
pressione a tecla de nav
para a direita para abrir
geral. Você pode ver o n
remetente ou do destina
número de telefone, o n
operadora ou o ponto d
comunicação. É possíve
apenas um tipo de event
com base nas informaçõ

 Dica! Para ver a du
visualização principa
selecione Opções > C
ch. > Sim.

 Dica! Para exibir u
pressione  e selec

Subeventos, como o env
mais de uma parte, e co
são registrados como um
As conexões com a sua 
mensagens multimídia o
mostradas como conexõ
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Para filtrar o log, selecione Opções > Filtrar e um filtro.

Para apagar permanentemente todo o conteúdo do log, o 
registro de chamadas recentes e os relatórios de entrega de 
mensagens, selecione Opções > Limpar log. Selecione Sim 
para confirmar.

Para definir a Duração do log, selecione Opções > 
Configurações > Duração do log. Os eventos do log 
permanecem na memória do dispositivo por um número 
de dias definido, após os quais são automaticamente 
apagados para liberar espaço na memória. Se você 
selecionar Sem log, todo o conteúdo do log, os registros 
de chamadas recentes e os relatórios de entrega de 
mensagens serão excluídos permanentemente.

Para exibir os detalhes de um evento de comunicação, 
na exibição de log geral, vá para um evento e pressione 
a tecla de navegação.

 Dica! Na exibição de detalhes, é possível copiar um 
número de telefone na área de transferência e colá-lo 
em uma mensagem de texto, por exemplo. Selecione 
Opções > Copiar número.

Contador de pacote de dados e de conexão: para exibir 
a quantidade de dados, medida em kilobytes, transferida 
e a duração de uma determinada conexão de pacote de 
dados, vá para um evento recebido ou enviado indicado 
por Pac. e selecione Opções > Ver detalhes.
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e contato em Contatos, vá para o 
ado e selecione Opções > Editar.

e contato em Contatos, selecione 
. Para excluir vários cartões de 

po, pressione  e  para 
ressione  para excluir.

r e editar cartões de contato, use 
itor disponível no Nokia PC Suite. 
 fornecido com o seu aparelho.

m em miniatura a um cartão de 
 selecione Opções > Editar > 
niatura. A imagem em miniatura 
 contato ligar para você.

formações de contato, selecione o 
viar. Selecione Opções > Enviar > 
o, Via multimídia ou Via 
 ‘Mensagens’, p. 52 e ‘Enviar dados 
 Bluetooth’, p. 88.

reços padrão
eros ou endereços padrão a um 
 forma, se um contato tiver vários 
Co
nt

at
os

 (
lis

ta
 t

el
ef

ôn
ic

a) Contatos (lista telefônica)
Pressione  e selecione Contatos. Em Contatos, é 
possível adicionar um toque musical pessoal ou uma 
miniatura de imagem a um cartão de contato. Você pode 
também criar grupos de contatos, que permitem enviar 
mensagens de texto ou de e-mail a vários destinatários 
ao mesmo tempo. As informações de contatos (cartões 
de visita) recebidas podem ser adicionadas aos contatos. 
Consulte ‘Dados e configurações’, p. 59. As informações 
dos contatos só podem ser enviadas ou recebidas por meio 
de dispositivos compatíveis.

 Dica! Faça backup regularmente das informações 
do aparelho transferindo-as para o cartão de memória. 
Posteriormente, você poderá restaurar os dados, como 
contatos, no aparelho. Consulte ‘Ferramenta Cartão 
de memória’, p. 17. Além disso, use o Nokia PC Suite 
para fazer backup dos contatos em um PC compatível. 
Consulte o CD-ROM fornecido com o seu aparelho.

Salvar nomes e números
1 Selecione Opções > Novo contato.
2 Preencha os campos desejados e pressione Concluído.

Para editar os cartões d
cartão do contato desej

Para excluir um cartão d
um cartão e pressione 
contatos ao mesmo tem
marcar os contatos, e p

 Dica! Para adiciona
o Nokia Contacts Ed
Consulte o CD-ROM

Para anexar uma image
contato, abra o cartão e
Opções > Adicionar mi
será mostrada quando o

 Dica! Para enviar in
cartão que deseja en
Via mensagem text
Bluetooth. Consulte
usando uma conexão

Números e ende
Você pode atribuir núm
cartão de contato. Dessa
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o cartão SIM, pressione  e 
ione os nomes que deseja copiar 
n. SIM. ou Opções > Copiar > 
nte os campos de cartão de 
artão SIM serão copiados.

ronizar seus contatos com um 
 o Nokia PC Suite. Consulte o 
m o seu aparelho.

utros serviços do SIM
bre a disponibilidade ou 
o SIM, entre em contato com 
ue poderá ser a operadora, 
 outro fornecedor.

Contatos > Opções > Contatos 
a ver os nomes e os números 
IM. No diretório SIM, é possível 
r números em contatos e fazer 

úmeros de discagem fixos, 
atos SIM > Contatos discag. 
 será mostrada se for suportada 

do seu aparelho para 
 telefone, selecione Opções > 
a adicionar novos números à 
números ou endereços, você poderá facilmente ligar ou 
enviar uma mensagem para ele usando um número ou 
endereço específico. O número padrão também é usado 
na discagem por voz.
1 Em contatos, selecione um contato e pressione .
2 Selecione Opções > Padrões.
3 Escolha um padrão ao qual deseja adicionar um 

número ou um endereço e selecione Atribuir.
4 Selecione um número ou um endereço que deseja 

definir como padrão.

Copiar contatos
Se você tiver números de telefone armazenados no cartão 
SIM, copie-os em Contatos. As entradas salvas somente 
no cartão SIM não são mostradas na agenda de contatos 
e, nas chamadas e mensagens recebidas, o dispositivo 
não fará a correspondência do número com o nome.

Quando um novo cartão SIM for inserido no dispositivo e 
você abrir Contatos pela primeira vez, deverá responder 
se deseja copiar as entradas de contatos do cartão SIM 
na memória do dispositivo. Selecione Sim para copiar as 
entradas em seu diretório de contatos.

Para copiar nomes e números individuais de um cartão 
SIM no dispositivo, pressione  e selecione Contatos > 
Opções > Contatos SIM > Diretório SIM. Selecione os 
nomes que deseja copiar e Opções > Copiar p/ Contatos.

Para copiar os contatos n
selecione Contatos. Selec
e Opções > Copiar p/ age
Para diretório SIM. Some
contato suportados pelo c

 Dica! Você pode sinc
PC compatível usando
CD-ROM fornecido co

Diretório SIM e o
Para obter informações so
sobre os serviços do cartã
o fornecedor do cartão, q
o provedor de serviços ou

Pressione  e selecione 
SIM > Diretório SIM par
armazenados no cartão S
adicionar, editar ou copia
chamadas.

Para exibir uma lista de n
selecione Opções > Cont
fixa. Essa configuração só
pelo seu cartão SIM.

Para restringir chamadas 
determinados números de
Ativ. discag. restrita. Par
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e contatos
ne  para abrir a lista de grupos.
Novo grupo. 
ra o grupo ou use o nome padrão 
OK. 
ione Opções > Adic. 

 pressione  para marcá-lo. Para 
bros de uma vez, repita essa ação 
os que deseja adicionar.
dicionar os contatos ao grupo.

o, selecione Opções > Renomear, 
selecione OK.

bros de um grupo
bra o grupo que deseja modificar.
selecione Opções > Remover 

emover o contato do grupo.
r os grupos aos quais um contato 
ontato e selecione Opções > 
Co
nt

at
os

 (
lis

ta
 t

el
ef

ôn
ic

a) lista de discagem fixa, selecione Opções > Novo contato 
SIM. O código PIN2 é necessário para essas funções.

Ao usar a Discagem fixa, as conexões de pacote de dados 
não serão possíveis, exceto quando enviar mensagens de 
texto. Nesse caso, o número do centro de mensagens e do 
telefone do destinatário devem ser incluídos na lista de 
discagem fixa.

Quando a função de discagem fixa for ativada, será 
possível fazer chamadas para o número de emergência 
oficial programado no seu aparelho.

Adicionar toques musicais para 
os contatos
Quando um contato ou membro do grupo ligar para você, 
o dispositivo reproduzirá o toque musical selecionado 
(se o número de quem chamou for enviado na chamada 
e o seu aparelho o reconhecer).
1 Pressione  para abrir um cartão de contato ou vá 

para a lista de grupos e selecione um grupo de 
contatos.

2 Selecione Opções > Toque musical. Uma lista de 
toques musicais será exibida.

3 Selecione o toque musical que deseja usar para o 
contato ou grupo selecionado.

Para remover o toque musical, selecione Toque padrão 
na lista de toques musicais.

Criar grupos d
1 Em Contatos, pressio
2 Selecione Opções > 
3 Escreva um nome pa

Grupo... e selecione 
4 Abra o grupo e selec

participantes.
5 Vá para um contato e

adicionar vários mem
para todos os contat

6 Selecione OK para a

Para renomear um grup
digite um novo nome e 

Remover os mem
1 Na lista de grupos, a
2 Vá para o contato e 

do grupo.
3 Selecione Sim para r

 Dica! Para verifica
pertence, vá para o c
Pertence a grupos.
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rir uma imagem em um cartão 
Salvar nomes e números’, p. 30.

l com uma resolução de captura 
 1200 pixels usando a câmera. 
esses materiais pode parecer 

 de cor antes de tirar uma 
Configuraç. imagem > Modo 
r. branco ou Tom de cor. 
minação’, p. 36 e ‘Modos de 

la  ou use o disparador da 
lado direito do aparelho) para a 

 mostram o seguinte:
o ( ) e os indicadores (1) do 
) mostram o local em que as 

s (2) calcula quantas imagens, 
ade de imagem selecionada, 
Câmera e Galeria
Câmera

O Nokia N70 apresenta uma câmera de alta 
resolução na parte de trás do aparelho.  
  
 

Para ativar a câmera, abra a tampa da lente da câmera 
na parte posterior do aparelho. O aplicativo da Câmera é 
iniciado quando uma câmera é ativada e é possível ver a 
imagem a ser capturada.

Em Câmera, é possível tirar fotos e gravar vídeos. Para 
mover entre a captura de foto e de vídeo, selecione 
Opções > Modo de imagem ou Modo de vídeo.

As imagens e os videoclipes são salvos automaticamente 
na Galeria. A câmera produz imagens .jpeg e os 
videoclipes são gravados no formato de arquivo 3GPP com 
a extensão .3gp (modos de qualidade de vídeo Normal e 
Compartilhamento) ou no formato de arquivo .mp4 (modo 
de qualidade de vídeo Alta). Consulte ‘Configurações de 
vídeo’, p. 39. Também é possível enviar imagens ou um 
vídeo em uma mensagem multimídia, como anexo de 
e-mail ou usando uma conexão Bluetooth.

 Dica! É possível inse
de contato. Consulte ‘

O Nokia N70 é compatíve
de imagem de até 1600 x
A resolução de imagem n
diferente.

Tirar fotos
Para fazer ajustes de luz e
foto, selecione Opções > 
de disparo, Flash, Equilib
Consulte ‘Ajustar cor e ilu
disparo’, p. 37.

 Dica! Pressione a tec
câmera (localizado no 
captura de foto.

Os indicadores da câmera
• A memória do aparelh

cartão de memória (
imagens são salvas.

• O indicador de imagen
dependendo da qualid
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ve o seguinte:
 as duas mãos para manter a 

ravar vídeo em ambientes 
do correto para cada ambiente. 
disparo’, p. 37.
foto com zoom é inferior à de 

ra o modo de economia de bateria, 
r pressionada no período de um 
ar tirando fotos, pressione .

agem, observe o seguinte: 
alvar a imagem, pressione .

 Via multimídia, Via e-mail ou 
ione . Para obter mais 
e ‘Mensagens’, p. 52 e 
ooth’, p. 87. Essa opção não fica 
ma chamada ativa.
gem para a outra pessoa durante 
 selecione Opções > Env. a quem 

, selecione Opções > Editar. 
gens’, p. 38.
em, selecione Opções > Imprimir. 

 de imagem’, p. 46.
Câ
m

er
a 

e 
Ga

le
ria ainda cabem no restante da memória do aparelho 

ou do cartão.
• O indicador de modo (3) mostra o modo ativo. 

Consulte ‘Modos de disparo’, p. 37.
• O indicador do flash (4) 

mostra se o flash está 
definido como 
Automático ( ), 
Forçado ( ) ou 
Desativado ( ).

• O indicador de resolução 
(5) mostra a qualidade de 
imagem selecionada. 
Consulte ‘Ajustar as 
configurações da câmera 
de foto’, p. 35.

• O indicador de modo de seqüência (6) mostra se o 
modo de seqüência está ativado. Consulte ‘Tirar fotos 
em uma seqüência’, p. 35.

• O indicador do contador automático (7) mostra se
o contador automático está ativado. Consulte ‘Você na 
foto — contador automático’, p. 35.

O procedimento de salvar a imagem capturada poderá 
demorar mais se as definições de zoom, iluminação ou 
cor forem alteradas.

Ao tirar uma foto, obser
• É recomendável usar

câmera parada.
• Para tirar fotos ou g

diferentes, use o mo
Consulte ‘Modos de 

• A qualidade de uma 
uma sem zoom.

• A câmera mudará pa
se nenhuma tecla fo
minuto. Para continu

Depois de capturar a im
• Se você não quiser s
• Para enviar a imagem

Via Bluetooth, press
informações, consult
‘Conectividade Bluet
disponível durante u

• Para enviar uma ima
uma chamada ativa,
chama.

• Para editar a imagem
Consulte ‘Editar ima

• Para imprimir a imag
Consulte ‘Impressão
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ância ao utilizar o flash. 
ilizar o flash com pessoas 
lash ao tirar fotos.

D para condições de pouca 
eis os seguintes modos de flash: 
o ( ) e Desativado ( ).

iguraç. imagem > Flash > 
.

 como Desativado ou 
s de muita iluminação, ele ainda 
ndo a imagem for capturada. 
 fotografada saiba que a foto 
resultante não revelará nenhum 

urações da câmera 

ções para a câmera de foto: 
 configurações principais. 
imagem, consulte ‘Ajustar cor e 
ição das configurações volta às 
ndo a câmera é fechada, mas as 
ermanecem as mesmas até 
Tirar fotos em uma seqüência
Para definir a câmera para tirar fotos em seqüência 
apertando uma única vez a tecla  ou o disparador 
da câmera, selecione Opções > Modo de seqüência. 
Se você pressionar e mantiver pressionada a tecla  ou 
o disparador da câmera, a captura de imagem continuará 
até você soltá-los. É possível capturar até 100 imagens, 
dependendo da memória disponível.

Também é possível usar o modo de seqüência com o 
Contad. Automático. Consulte ‘Você na foto — contador 
automático’, p. 35. Com o contador automático ativado, 
é possível capturar até seis fotos.

As fotos são salvas automaticamente na Galeria.

Você na foto — contador automático
Use o contador automático para definir um tempo de 
espera para o disparo da foto e poder fotografar a si mesmo. 
Para definir o tempo de espera do contador automático, 
selecione Opções > Contad. automático > 10 segundos, 
20 segundos ou 30 segundos. Para ativar o contador 
automático, selecione Ativar. O indicador do contador 
automático ( ) pisca e o aparelho emite um bipe quando 
o contador começa a contar o tempo. A câmera tira a foto 
decorrido o tempo de espera selecionado. Também é 
possível usar o Contad. automático no modo de 
seqüência. Consulte ‘Tirar fotos em uma seqüência’, p. 35.

O flash
Mantenha uma certa dist
Mantenha distância ao ut
ou animais. Não cubra o f

A câmera tem um flash LE
iluminação. Estão disponív
Automático ( ), Forçad

Selecione Opções > Conf
Forçado para usar o flash

Se o flash estiver definido
Automático em condiçõe
emitirá uma luz baixa qua
Isso permite que a pessoa
está sendo tirada. A foto 
efeito do flash.

Ajustar as config
de foto
Há dois tipos de configura
Configuraç. imagem e as
Para ajustar Configuraç. 
iluminação’, p. 36. A defin
configurações padrão qua
configurações principais p
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— defina um nome padrão para as 
o tiradas. Você pode substituir a 
xto, por exemplo, ‘Férias_2004’.

ecione o local em que as imagens 

minação
era reproduza cores e iluminação 
ara adicionar efeitos às fotos ou 
ções > Configuraç. imagem ou 
scolha uma destas opções:

ecione um modo para o ambiente 
o as fotos. Consulte ‘Modos de 
o usa suas próprias configurações 
 de acordo com um determinado 

) — defina o flash como 
o, Nublado, Incandescen. ou 
‘O flash’, p. 35.

cione na lista as condições atuais 
ite que a câmera reproduza as 
.

 na lista um efeito de cor.

ponder às configurações feitas, 
teração afeta as fotos ou os vídeos.
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principais, selecione Opções > Configurações e vá para:

Qualidade da imagem  —  Alta - Imprimir, Média - 
E-mail ou Baixa - Multimídia. Quanto melhor a 
qualidade da imagem, mais memória será consumida. 
A qualidade de uma foto com zoom é inferior à de uma 
sem zoom. Para imprimir a imagem, selecione Alta - 
Imprimir (resolução 1600 x 1200). Para enviá-la por 
e-mail, selecione Média - E-mail (resolução 1280 x 960). 
Para enviar a imagem por MMS, selecione Baixa - 
Multimídia (resolução 640 x 480).

 Glossário: A resolução é a medida de nitidez e 
definição da imagem. A resolução se refere ao número 
de pixels em uma imagem. Quanto mais pixels, mais 
detalhada é a foto e mais memória é consumida.

Adicionar a álbum — selecione se você deseja salvar a 
imagem em um álbum específico na galeria. Se selecionar 
Sim, será aberta uma lista de álbuns disponíveis.

Zoom estendido — selecione Ativado se desejar obter 
o zoom máximo, mas estiver preparado para aceitar 
resolução de imagem mais baixa.

Ver imagem gravada — selecione Ativado se desejar ver 
a imagem capturada depois de tirar a foto ou Desativado 
para continuar a tirar fotos imediatamente.

Nome padrão imagem 
imagens que estão send
data com seu próprio te

Memória em uso — sel
serão armazenadas.

Ajustar cor e ilu
Para permitir que a câm
com mais precisão, ou p
aos vídeos, selecione Op
Configuração vídeo e e

Modo de disparo — sel
no qual você está tirand
disparo’, p. 37. Cada mod
de iluminação ajustadas
tipo de ambiente.

Flash (somente imagens
Automático, Ensolarad
Fluorescente. Consulte 

Equilibr. branco — sele
de iluminação. Isso perm
cores com mais precisão

Tom de cor — selecione

A tela muda para corres
mostrando como essa al
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 use esse modo para criar uma 
uas próprias configurações de 
 e tom de cor.

modo para fotografar rostos ou 

e modo para fotografar objetos 

odo em condições de pouca 

odo para fotografar objetos em 
modo, a resolução das imagens 
 1200 para 800 x 600. Consulte 
5.

drão é Automático. Entretanto, 
elecionado, esse será o modo 

modo a um determinado 
do Def. pelo usuário. No modo 
tar as opções Baseado em 
ranco, Tom de cor e Redefinir 

as configurações de outro modo, 
do e o modo desejado.
As configurações retornam ao padrão quando a câmera 
é fechada. Se você selecionar um novo modo, as 
configurações serão substituídas pelas configurações do 
modo selecionado. Consulte ‘Modos de disparo’, p. 37. Para 
alterar as definições de configuração, selecione um modo 
e depois faça as alterações.

Modos de disparo
Os modos de disparo ajudam a encontrar as configurações 
de cor e de iluminação adequadas para o ambiente atual. 
Selecione na lista de modos um modo para tirar fotos ou 
gravar videoclipes. As configurações de cada modo são 
definidas de acordo com determinados estilos ou 
ambientes nos quais as fotos são tiradas. Selecione 
Opções > Configuraç. imagem/Configuração vídeo > 
Modo de disparo:

Modos de vídeo

Normal ( )(padrão) — use esse modo em todas as 
condições.

Noite ( ) — use esse modo em condições de pouca 
iluminação.

Modos de imagem

Automática ( ) (padrão) — use esse modo em todas as 
condições.

Def. pelo usuário ( ) —
cena personalizada com s
flash, equilíbrio de branco

Vertical ( ) — use esse 
pessoas sentadas.

Paisagem ( ) — use ess
distantes.

Noite ( ) — use esse m
iluminação.

Esporte ( ) — use esse m
movimento. Ao usar esse 
ficará reduzida de 1600 x
Qualidade da imagem, 3

Para tirar fotos, o modo pa
se Def. pelo usuário for s
padrão.

Para adequar seu próprio 
ambiente, selecione o mo
do usuário, é possível ajus
modo, Flash, Equilibrar b
modo usuá... Para copiar 
selecione Baseado em mo
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agens:
gem no modo de tela inteira, 
retornar à exibição normal, 
ente.
m ou menos zoom, pressione  

ura de foto e de vídeo, selecione 
gem ou Modo de vídeo. Abra o 

 e de cor antes de gravar um vídeo, 
figuração vídeo > Modo de 
o ou Tom de cor. Consulte ‘Ajustar 

selecione Opções > Configuração 
ro. Consulte ‘Modos de disparo’, 

iciar a gravação. O ícone de 
rado. O flash LED é aceso e um 
ando que o vídeo está sendo 
ultante não revelará nenhum 

ão, selecione Pausa. O ícone de 
a tela. A gravação do vídeo será 
aticamente se estiver definida 
Câ
m

er
a 

e 
Ga

le
ria Editar imagens

Para editar as fotos tiradas ou que já estão salvas na 
Galeria, selecione Opções > Editar. 

Selecione Aplicar efeito para cortar e girar a imagem, 
ajustar o brilho, a cor, o contraste, a compactação e a 
resolução e adicionar efeitos, texto, clip-art ou uma 
moldura à imagem.

Para cortar uma imagem, selecione Opções > Aplicar 
efeito > Cortar. Selecione Manual para cortar o tamanho 
da imagem manualmente ou selecione uma proporção 
predefinida na lista. Se você selecionar Manual, será 
mostrada uma cruz no canto superior esquerdo da 
imagem. Para mover a cruz e selecionar a área a ser 
cortada, mova a tecla de navegação. Selecione Definir. 
Outra cruz aparecerá no canto inferior direito. Selecione 
novamente a área a ser cortada e escolha Cortar.

Para adicionar clip-art a uma imagem, selecione 
Opções > Aplicar efeito > Clip-art. Selecione na lista 
o item que será adicionado e pressione . Para mover, 
girar e alterar o tamanho do item, selecione Opções > 
Girar para esquerda, Girar para direita ou 
Redimensionar.

Para adicionar texto a uma imagem, selecione Opções > 
Aplicar efeito > Texto. Digite o texto e selecione OK. 
Para editar o texto, selecione Opções > Mover, 
Redimensionar, Girar ou Selecionar cor.

Atalhos no editor de im
• Para exibir uma ima

pressione . Para 
pressione  novam

• Para aplicar mais zoo
e .

Gravar vídeos
Para mover entre a capt
Opções > Modo de ima
Modo de vídeo.

Para fazer ajustes de luz
selecione Opções > Con
disparo, Equilibr. branc
cor e iluminação’, p. 36.

Para escolher um modo, 
vídeo > Modo de dispa
p. 37.
1 Pressione  para in

gravação  é most
som é emitido, indic
gravado. O vídeo res
efeito do flash.

2 Para pausar a gravaç
pausa ( ) piscará n
interrompida autom
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var o vídeo, pressione .
para gravar um novo vídeo, 

a multimídia, Via e-mail ou 
ne . Para obter mais 

 ‘Mensagens’, p. 52 e 
oth’, p. 87. Essa opção não fica 
a chamada ativa.
lipe para a outra pessoa durante 
lecione Opções > Env. a quem 

lecione Opções > Editar. 
clipes’, p. 40.

eo
ções para o gravador de vídeo: 
configurações principais. Para 
eo, consulte ‘Ajustar cor e 
ição das configurações volta às 
ndo a câmera é fechada, mas as 
ermanecem as mesmas até 

as. Para alterar as configurações 
es > Configurações e vá para:

cione Ativado se desejar gravar 

fina a qualidade do videoclipe 
mpartilhamento. Se você 
para pausar e nenhuma tecla for pressionada no 
intervalo de um minuto.

3 Selecione Continuar para reiniciar a gravação. 
4 Selecione Parar para parar a gravação. O videoclipe é 

salvo automaticamente na pasta Imagens e víd.da 
Galeria. Consulte ‘Galeria’, p. 42.

Os indicadores do gravador de vídeo mostram o seguinte:
• A memória do aparelho 

( ) e os indicadores (1) 
do cartão de memória ( ) 
mostram o local em que 
as imagens são salvas.

• O indicador de duração (2) 
do vídeo atual mostra o 
tempo decorrido e o 
tempo restante.

• O indicador de modo (3) 
mostra o modo ativo. 
Consulte ‘Modos de 
disparo’, p. 37.

• O indicador do microfone (4) mostra que o microfone 
está mudo.

• O indicador da qualidade de vídeo (5) mostra a 
qualidade de vídeo selecionada.

Depois que um videoclipe é gravado:
• Para reproduzir imediatamente o videoclipe que 

você gravou, selecione Opções > Reproduzir.

• Se você não quiser sal
• Para retornar ao visor 

pressione .
• Para enviar o vídeo Vi

Via Bluetooth, pressio
informações, consulte
‘Conectividade Blueto
disponível durante um

• Para enviar um videoc
uma chamada ativa, se
chama.

• Para editar o vídeo, se
Consulte ‘Editar video

Configurações de víd
Há dois tipos de configura
Configuração vídeo e as 
ajustar Configuração víd
iluminação’, p. 36. A defin
configurações padrão qua
configurações principais p
serem novamente alterad
principais, selecione Opçõ

Gravação de áudio — sele
tanto imagem como som.

Qualidade de vídeo — de
como Alta, Normal ou Co
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efina um nome ou selecione a data.

ine o armazenamento padrão de 
ispositivo ou do cartão.

s
oclipes na Galeria.

 criar outros personalizados, vá 
ecione Opções > Editar. Para criar 
os, combine e corte os videoclipes 
lipes de som, transições e efeitos. 
isuais que podem ser adicionados 
ídeo ou entre os videoclipes.

uas marcações de tempo: a do 
e som. Se você adicionar imagens, 
 videoclipe, isso será mostrado na 
a avançar nas marcações de 
da ou a direita. Para alternar entre 
, vá para cima ou para baixo.

magem, texto e transições
rsonalizados, marque e selecione 
e selecione Opções > Editar.

 mover entre o videoclipe e o clipe 
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video ficará restrita ao espaço disponível no cartão de 
memória e a, no máximo, uma hora por clipe. Se desejar 
exibir o vídeo em uma TV ou um PC, selecione a qualidade 
de vídeo Alta, com resolução CIF (352 x 288) e formato de 
arquivo .mp4.

Não é possível enviar videoclipes salvos no formato 
mp4 em uma mensagem multimídia. Para exibir o clipe 
em um celular, selecione Normal, com resolução QCIF 
(176 x 144) e formato de arquivo .3gpp. Para enviar o 
videoclipe por MMS, selecione Compartilhamento 
(resolução QCIF, formato de arquivo .3gpp). 

O videoclipe Normal está limitado a 300 KB 
(aproximadamente 20 segundos de duração) para que 
possa ser convenientemente enviado como mensagem 
multimídia a um dispositivo compatível. Algumas redes, 
entretanto, podem suportar apenas o envio de mensagens 
multimídia com o tamanho máximo de 100 KB. Entre em 
contato com a operadora para obter mais informações.

Adicionar a álbum — selecione se desejar salvar o 
videoclipe gravado em um álbum específico na Galeria. 
Selecione Sim para abrir uma lista de álbuns disponíveis.

Mostr. vídeo gravado — selecione se você deseja que o 
videoclipe gravado seja reproduzido automaticamente 
quando a gravação terminar.

Nome padrão vídeo — d

Memória em uso — def
memória: memória do d

Editar videoclipe
É possível editar os vide

Para editar videoclipes e
para um videoclipe e sel
videoclipes personalizad
e acrescente imagens, c
Transições são efeitos v
no início ou no fim do v

No editor de vídeo, há d
videoclipe e a do clipe d
texto ou transições a um
marcação de tempo. Par
tempo, vá para a esquer
as marcações de tempo

Editar vídeo, som, i
Para criar videoclipes pe
um ou mais videoclipes 

Pressione  e  para
de som.
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de som na exibição de recorte 

 som para o local selecionado.

e de som do vídeo.

 do clipe de som selecionado.

 a duração do clipe de som.

s 
io 
 

es. 
rá 

 
o 

ma 
 mostrada na exibição principal. 
xibição em cores do videoclipe. 
deo selecionado também são 
Para modificar o vídeo, selecione dentre as seguintes 
opções:

Editar videoclipe:

Recortar — corta o videoclipe na exibição de recorte de 
videoclipe.

Adicionar efeito cor — insere um efeito de cor no 
videoclipe.

Usar slow motion — reduz a velocidade do videoclipe.

Mudo/Desativar mudo — ativa ou desativa o som original 
do videoclipe.

Mover — move o videoclipe para o local selecionado.

Remover — remove o videoclipe do vídeo.

Duplicar — faz uma cópia do videoclipe selecionado.

Editar texto (mostrado somente quando é adicionado 
texto) — para mover, remover ou duplicar texto, alterar a 
cor e o estilo do texto, definir o tempo que ele 
permanecerá na tela e adicionar efeitos ao texto.

Editar imagem (mostrado somente quando é adicionada 
uma imagem) — para mover, remover ou duplicar uma 
imagem, definir quanto tempo ela permanecerá na tela e 
definir um fundo ou um efeito de cor para a imagem.

Editar clipe de som:

Recortar — corta o clipe 
de clipe de som.

Mover — move o clipe de

Remover — remove o clip

Duplicar — faz uma cópia

Definir duração — altera

Editar transição — há trê
tipos de transição: no iníc
de um vídeo, no fim de um
vídeo e entre os videoclip
O início da transição pode
ser selecionado quando a
primeira transição do víde
estiver ativa.

Inserir:

Videoclipe — insere o 
videoclipe selecionado. U
miniatura do videoclipe é
A miniatura é a primeira e
O nome e a duração do ví
mostrados.
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multimídia, Via e-mail ou Via 
viar o vídeo. Entre em contato com 
detalhes do tamanho máximo da 
ue pode ser enviada. Se o vídeo for 
r na mensagem,  aparecerá.

 videoclipe maior que o 
nsagem multimídia permitido pela 
th. Consulte ‘Enviar dados usando 
’, p. 88. Também é possível 
PC usando a tecnologia Bluetooth 
e memória (acessório).

izar imagens, videoclipes, clipes de 
o e links de streaming, pressione 

. Para abrir a galeria do aplicativo 
pções > Ir para Galeria. Em 
ta Imagens e víd. está disponível.
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da imagem é mostrada na exibição principal.

Texto — insere texto no videoclipe. É possível inserir um 
título, um subtítulo ou créditos.

Clipe de som — insere o clipe de som selecionado. O nome 
e a duração do clipe de som selecionado são mostrados na 
exibição principal.

Novo clipe de som — grava um novo clipe de som no local 
selecionado.

Filme — exibe o filme no modo de tela inteira ou como 
miniatura, salva ou envia o filme ou recorta o filme no 
tamanho apropriado para enviá-lo em uma mensagem 
multimídia.

 Dica! Para tirar um instantâneo de um videoclipe, 
selecione Opções > Tirar instantâneo na exibição 
da visualização de miniatura ou na exibição de 
recorte de vídeo.

Para salvar o vídeo, selecione Opções > Filme > Salvar. 
Para definir a Memória em uso, selecione Opções > 
Configurações. O padrão é a memória do dispositivo. 

 Dica! Na exibição Configurações, é possível definir 
Nome padrão vídeo, Nome padrão imagem, 
Resolução e Memória em uso.

Selecione Enviar > Via 
Bluetooth se desejar en
a operadora para obter 
mensagem multimídia q
muito grande para envia

 Dica! Para enviar um
tamanho máximo da me
operadora, use o Bluetoo
uma conexão Bluetooth
transferir vídeos para o 
ou um leitor de cartão d

Galeria

Para armazenar e organ
som, listas de reproduçã

 e selecione Galeria
da Câmera, selecione O
Câmera, somente a pas
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arquivos na Galeria em uma 
do o browser, selecione Dwlds. 
, Downld. faixas ou Downloads 
 você pode selecionar um 
os downloads nesse site.

videoclipes
clipes gravados com a câmera 

a Imagens e víd. na Galeria. 
lipe é indicada com um dos 
),  (Normal) e  
agens e os videoclipes também 

ê como mensagem multimídia, 
 via conexão Bluetooth. Para 
 um videoclipe recebido na 

ídia, é necessário salvá-lo na 
u em um cartão de memória.

íd. na Galeria. Os arquivos de 
ão em loop e são ordenados por 
os pode ser visto na tela. Para 
ara a direita ou para a esquerda 
ssionada a tecla  ou  para 
um loop contínuo.

ou um videoclipe, selecione 
or de imagens ou de vídeo 
 Dica! Para alternar da 
Galeria para a câmera, 
selecione Câmera na 
pasta Imagens e víd.

Selecione Imagens e víd. 
, Faixas , Clipes de 

som , Links  ou Todos 
arquivos , e pressione  
para abrir. 

Você pode procurar e abrir 
pastas e marcar, copiar e 
mover itens para as pastas. Videoclipes, arquivos .ram e 
links de streaming são abertos e executados no aplicativo 
RealPlayer. Consulte ‘RealPlayer™’, p. 47. As faixas de 
músicas são reproduzidas e gerenciadas no aplicativo 
Music player. Consulte ‘Music player’, p. 81.

  Dica! É possível transferir imagens do seu dispositivo 
para um PC compatível com o Nokia Phone Browser 
disponível no Nokia PC Suite. Consulte o CD-ROM 
fornecido com seu aparelho.

Para copiar ou mover arquivos para o cartão de memória 
ou a memória do dispositivo, selecione um arquivo e 
Opções > Organizar > Copiar p/ cart. mem./Mover p/ 
cart. mem. ou Copiar p/ mem. telef./Mover p/ mem. 
telef. Os arquivos armazenados no cartão de memória 
são indicados com .

Para fazer download dos 
das pastas principais usan
desenho , Downl. de vídeo
som. O browser é aberto e
marcador para fazer futur

Exibir imagens e 
As fotos tiradas e os video
são armazenados na past
A qualidade de um videoc
seguintes ícones:  (Alta
(Compartilhamento). As im
podem ser enviados a voc
como anexo de e-mail ou
visualizar uma imagem ou
galeria ou no player de m
memória do dispositivo o

Abra a pasta Imagens e v
imagens e videoclipes est
data. O número de arquiv
percorrer os arquivos, vá p
Pressione e mantenha pre
percorrer os arquivos em 

Para editar uma imagem 
Opções > Editar. Um edit
é aberto.
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iniciar a apresentação de slides.
har a apresentação de slides.

o) ou  (mais lento) para ajustar 
(anterior) ou  (seguinte) para 
s.

resentação de slides, selecione 
 slides > Configurações música e 

Ativada ou Desativada.
 arquivo de música na lista.

  para diminuir o volume ou  
ume.

el gerenciar de forma conveniente 
ipes. Para exibir a lista de álbuns, 

e Opções > Álbuns. Os álbuns são 
nte. Para exibir o conteúdo de um 

m, selecione Opções > Novo 
 para o álbum e selecione OK.

 ou um videoclipe a um álbum na 
 o videoclipe e selecione Opções > 
a lista de álbuns é exibida. 
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carregar imagens e ainda manter uma versão pequena da 
imagem no dispositivo, selecione Opções > Compactar. 

Para adicionar uma imagem ou um videoclipe a um álbum 
na galeria, selecione Opções > Adicionar a álbum. 
Consulte ‘Álbuns’, p. 44.

Para criar videoclipes personalizados, escolha um 
videoclipe ou vários clipes na galeria e selecione Opções > 
Editar. Consulte ‘Editar videoclipes’, p. 40.

Para imprimir imagens em uma impressora conectada ao 
seu dispositivo ou armazená-las no MMC para impressão, 
selecione Opções > Imprimir. Consulte ‘Impressão de 
imagem’, p. 46.

Para ampliar uma imagem, selecione Opções > Mais 
zoom. A taxa de zoom é exibida na parte superior da tela. 
A proporção do zoom não é salva permanentemente.

Para excluir uma imagem ou videoclipe, pressione . 

Apresentação de slides
Use Apresentação slides para exibir imagens e 
videoclipes no modo de tela inteira. Selecione entre 
as seguintes opções:
• Iniciar — para iniciar a apresentação de slides.
• Reproduzir — para abrir o aplicativo RealPlayer.
• Pausar — para pausar a apresentação de slides.

• Continuar — para re
• Encerrar — para fec

Pressione  (mais rápid
o Tempo. Pressione  
navegar pelas miniatura

Para adicionar som à ap
Opções > Apresentação
vá para:
• Música — selecione 
• Faixa — selecione um
• Volume — pressione

para aumentar o vol

Álbuns
Com os álbuns, é possív
as imagens e os videocl
na pasta 
Imagens e víd., selecion
ordenados alfabeticame
álbum, pressione .

Para criar um novo álbu
álbum. Digite um nome

Para adicionar uma foto
galeria, vá para a foto ou
Adicionar a álbum. Um
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Selecione o álbum ao qual você deseja adicionar a 
foto ou o videoclipe e pressione .

Para remover um arquivo do álbum, pressione . 
O arquivo não é excluído da pasta Imagens e víd. 
na Galeria.
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 uma impressora USB PictBridge 
bo CA-53 fornecido com o 
ida automaticamente. 

não estiver disponível, será exibida 
s de impressão disponíveis. 

impressão
ão da impressão abre somente 
pressão de uma imagem na 
spera ativa.

s são exibidas usando layouts 
r o layout, vá para a esquerda e 

ts disponíveis para a impressora 
ens não couberem em uma única 
ara baixo para exibir páginas 

e impressão
riam de acordo com os recursos do 
 selecionado.

o do papel, selecione Tamanho do 
o do papel na lista e selecione OK. 
 retornar à exibição anterior.
Im
ag

em Imagem
Impressão de imagem
Para imprimir imagens com Impres. imagem, selecione a 
opção de impressão na galeria, na câmera, no editor de 
imagens ou na visualização de imagens.

Use Impres. imagem para imprimir imagens usando um 
cabo de dados, uma conexão Bluetooth ou um cartão de 
memória.

As imagens só podem ser impressas no formato .jpeg. As 
fotos tiradas com a câmera são salvas automaticamente 
no formato .jpg.

Para imprimir em uma impressora PictBridge compatível, 
selecione a opção de impressão antes de conectar o cabo 
USB.

Selecione a imagem que deseja imprimir e Opções > 
Imprimir.

Seleção da impressora
Ao usar Impres. imagem pela primeira vez, é exibida uma 
lista de impressoras disponíveis depois que a imagem é 
selecionada. Selecione a impressora que deseja usar. 
Ela será definida como a impressora padrão. 

Se você tiver conectado
compatível usando o ca
dispositivo, ela será exib

Se a impressora padrão 
uma lista de dispositivo

Visualização da 
A exibição da visualizaç
quando você inicia a im
galeria ou no modo de e

As imagens selecionada
predefinidos. Para altera
para a direita nos layou
selecionada. Se as imag
página, vá para cima e p
adicionais.

Configurações d
As opções disponíveis va
dispositivo de impressão

Para escolher o tamanh
papel, escolha o tamanh
Selecione Cancelar para
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 para reproduzir um dos seis 
duzidos no RealPlayer.

ecutar um arquivo salvo na 
eria’, p. 42.
pressione  para executá-lo.

 videoclipe no modo de tela 
ssione novamente para retornar 

 — repetir;  — aleatório; 
; e  — alto-falante sem som.

 faixas
xas das músicas na memória do 

ova lista de faixas.
a qual deseja escolher as faixas 

a lista de faixas.
 música que deseja incluir na 

ta de faixas começa a ser 
amente.
 aplicativo aberto e reproduzir 
ano, pressione  duas vezes 
 de espera. Para retornar ao 

 e selecione RealPlayer.
RealPlayer™

Pressione  e selecione Imagem > RealPlayer. Com o 
RealPlayer, é possível reproduzir videoclipes, clipes de som 
e listas de reprodução ou carregar arquivos de mídia OTA. 
Você poderá ativar um link de streaming quando navegar 
nas páginas da Web ou armazená-lo na memória do 
dispositivo ou do cartão. 

O RealPlayer suporta arquivos com as extensões .aac, 
.awb, .m4a, .mid, .mp3 e .wav. Entretanto, o RealPlayer não 
suporta necessariamente todos os formatos de arquivos ou 
variações de formato. Por exemplo, o RealPlayer tenta 
abrir todos os arquivos .mp4, mas alguns deles podem 
incluir conteúdos não compatíveis com os padrões 3GPP e, 
portanto, não são suportados pelo dispositivo. 

  Dica! Você pode transferir arquivos de música do 
seu dispositivo para o cartão de memória com o 
Nokia Audio Manager disponível no Nokia PC Suite. 
Consulte o CD-ROM fornecido com seu aparelho.

Reproduzir videoclipes ou clipes de som
1 Para executar um arquivo de mídia armazenado na 

memória do dispositivo, selecione Opções > Abrir e o 
seguinte:

Clipes mais recent. —
últimos arquivos repro
Clipe salvo — para ex
Galeria. Consulte ‘Gal

2 Vá para um arquivo e 

 Dica! Para exibir um
inteira, pressione . Pre
ao modo de tela normal. 

Ícones no RealPlayer: 
 — repetir e aleatório

Criar uma lista de
Para criar uma lista de fai
dispositivo ou do cartão:
1 Selecione Opções > N
2 Selecione a memória d

de música.
3 Digite um nome para 
4 Selecione as faixas de

lista de faixas.
5 Selecione Voltar. A lis

reproduzida automatic
 Dica! Para deixar um

música em segundo pl
para retornar ao modo
aplicativo, pressione 
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a a carregá-lo. O conteúdo não é 

gurações do RealPlayer
figurações do RealPlayer em uma 
cial da operadora. Consulte ‘Dados 
Para obter mais informações, 

ações do RealPlayer
figurações e vá para:

Player repita automaticamente os 
 terminarem.

 — para selecionar se você deseja 
s listas de faixas e executar os 
sta de faixas em ordem aleatória.

 — para selecionar se será usado 
alterar o ponto de acesso padrão e 
ite e o intervalo de portas usados 
ntato com a operadora para obter 
s.

y:

 um servidor proxy, selecione Sim.

igite o endereço IP do servidor 
Im
ag

em
Atalhos durante a reprodução:
• Para avançar, pressione e mantenha pressionada a 

tecla . 
• Para retroceder em um arquivo de mídia, pressione e 

mantenha pressionada a tecla . 
• Para tirar o som, pressione e mantenha pressionada a 

tecla  até  ser exibido. Para ligar o som, 
pressione e mantenha pressionada a tecla  até você 
ver .

Carregar conteúdo OTA
Muitas operadoras exigem o uso de um Internet Access 
Point (IAP) como ponto de acesso padrão. Outras 
permitem o uso do ponto de acesso WAP.

Os pontos de acesso poderão ser configurados quando 
você iniciar o dispositivo pela primeira vez.

Para obter mais informações, entre em contato com a 
operadora. 

 Nota: No RealPlayer, você só pode abrir endereços 
URL do tipo rtsp://. Entretanto, o RealPlayer ainda 
reconhecerá um link http para um arquivo .ram.

Para carregar conteúdo OTA, selecione um link de 
streaming salvo na Galeria, em uma página da Web ou 
recebido em uma mensagem de texto ou de multimídia. 
Antes que o conteúdo ao vivo seja exibido, o dispositivo se 

conecta ao site e começ
salvo no dispositivo.

Receber as confi
Você pode receber as con
mensagem de texto espe
e configurações’, p. 59. 
consulte sua operadora.

Alterar as configur
Selecione Opções > Con

Vídeo — para que o Real
videoclipes quando eles

Configurações de áudio
repetir a reprodução da
clipes de som de uma li

Configurações conexão
um servidor proxy, para 
para definir o tempo lim
na conexão. Entre em co
as configurações correta

Configurações de prox

Usar proxy — para usar

Endereço do proxy — d
proxy.
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rector

ne  e selecione Imagem > 
oclipes curtos e editados que 
ens, música e texto. Um muvee 
mente pelo Movie director após 
ee. O Movie director utiliza a 
ssociados ao estilo escolhido. 
o estilo de fonte, cor, música e 
on., é possível selecionar seus 
s de música, imagens e estilo e 

 de abertura e de encerramento. 
com MMS.

ressione  ou  para mover 
 . Você pode também 
ão principal de , 

ma lista de videoclipes que você 
Renomear e Excluir.

ápido
al do Movie director, selecione 

ra o muvee na lista de estilos. 
o na lista de muvees do Movie 
Número porta proxy — digite o número da porta do 
servidor proxy.

Glossário: Os servidores proxy são os intermediários 
entre os servidores de mídia e seus usuários. Algumas 
operadoras usam esses servidores para proporcionar 
mais segurança ou acelerar o acesso às páginas do 
browser que contêm clipes de som e videoclipes. 

Configurações de rede:

Ponto acesso padrão — vá para o ponto de acesso que 
deseja usar para se conectar à Internet e pressione .

Tempo on-line — defina o tempo para o RealPlayer 
desconectar da rede quando você pausar a reprodução de 
um clipe de mídia por meio de um link de rede, selecione 
Def. pelo usuário e pressione . Digite a hora e selecione 
OK.

Porta UDP mais baixa — digite o número da porta mais 
baixa do intervalo de portas dos servidores. O valor mínimo 
é 6970.

Porta UDP mais alta — digite o número da porta mais alta 
do intervalo de portas dos servidores. O valor máximo é 
32000.

Selecione Opções > Configs. avançadas para editar os 
valores de largura de banda para redes diferentes.

Movie di

Para criar muvees, pressio
Director. Muvees são vide
podem conter vídeo, imag
rápido é criado automatica
a seleção de estilo do muv
música e o texto padrão a
Cada estilo tem seu própri
ritmo. Em um muvee pers
próprios videoclipes e clipe
adicionar uma mensagem
Você pode enviar muvees 

Abra o Movie director e p
entre as exibições  e
retornar para a visualizaç
selecionando Concluído.

A exibição  contém u
pode Reproduzir, Enviar, 

Criar um muvee r
1 Na visualização princip

muvee rápido.
2 Selecione um estilo pa

O muvee criado é salv



50

 — para incluir todas as imagens 
nados no muvee.
 para definir a duração do muvee 
ipe de música escolhido.
— para definir a duração do muvee.
Salvar.
 personalizado antes de salvá-lo, 
elecione Opções > Reproduzir.
ee personalizado com as mesmas 
 selecione Opções > Recriar.

o
agens e videoclipes para o muvee, 
deoclipes selecionados. Selecione 
çadas > Opções > Selecion. 
partes do videoclipe que deseja 
vee. Um slider abaixo da tela de 
cluídas, excluídas e neutralizadas 
 as partes incluídas, vermelho é 
a para as neutras.

o videoclipe no muvee, vá para a 
s > Realçar.

o videoclipe, vá para a parte e 
luir.
Im
ag

em
director. O muvee será reproduzido automaticamente 
depois de ser salvo.

 Dica! Para fazer download de novos estilos no 
telefone, selecione Download estilo (serviço de rede) 
na visualização principal do Movie director. 

Criar um muvee personalizado
1 Na visualização principal do Movie director, selecione 

muvee person. 
2 Selecione os clipes que deseja incluir no muvee em 

Vídeo, Imagem, Estilo ou Música. 
Depois de selecionar os videoclipes e imagens, para 
definir a ordem na qual os arquivos serão executados 
no muvee, selecione Opções > Opções avançadas. 
Para selecionar o arquivo que deseja mover, pressione 
a tecla de navegação. Em seguida, vá para o arquivo 
abaixo do qual você deseja colocar o arquivo marcado 
e pressione a tecla de navegação.
Para recortar os videoclipes, selecione Opções> 
Selecion. conteúdo. Consulte ‘Selecionar conteúdo’, 
p. 50. 
Em Mensagem, você pode adicionar um texto de 
abertura e um texto de encerramento a um muvee.

3 Selecione Criar muvee e vá para:
Mensag. multimídia — para otimizar a duração do 
muvee para o envio via MMS.

Seleção automática
e videoclipes selecio
Mesmo de música —
como a mesma do cl
Defin. pelo usuário 

4 Selecione Opções > 

Para visualizar o muvee
em Visualizar muvee, s

Para criar um novo muv
configurações de estilo,

Selecionar conteúd
Depois de selecionar im
você poderá editar os vi
Opções > Opções avan
conteúdo. Selecione as 
incluir ou excluir no mu
vídeo indica as partes in
com cores: verde é para
para as excluídas e cinz

Para incluir uma parte d
parte e selecione Opçõe

Para excluir uma parte d
selecione Opções > Exc
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Para permitir que o Movie director inclua ou exclua 
aleatoriamente uma parte do videoclipe, vá para a parte e 
selecione Opções > Neutralizar.

Para excluir uma filmagem, selecione Opções > Excluir 
filmagem.

Para permitir que o Movie director inclua ou exclua 
aleatoriamente partes do videoclipe, selecione Opções > 
Neutralizar tudo.

Configurações
Selecione Preferências para editar as seguintes opções:

Memória em uso — selecione o local em que os muvees 
serão armazenados.

Resolução — selecione a resolução dos muvees.

Nome padrão muvee — defina um nome padrão para os 
muvees.
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s no modo off-line. Consulte 

zena rascunhos de mensagens 
viadas.

ena as últimas 20 mensagens 
usaram a conexão Bluetooth. Para 
nsagens a serem salvas, consulte 
p. 68.

 um lugar de armazenamento 
ens prontas para ser enviadas.

pode solicitar à rede o envio de 
 mensagens de texto e mensagens 
rviço de rede). Talvez não seja 
 de entrega de uma mensagem 
 um endereço de e-mail.

astas padrão estiver aberta, você 
 as pastas pressionando  ou .

icitações de serviço (também 
dos USSD), como comandos de 
e rede, para sua operadora, 
ando serviço. na exibição 
M
en

sa
ge

ns Mensagens
Pressione  e selecione Mensags. Em Mensags., 
você pode criar, enviar, receber, exibir, editar e organizar 
mensagens de texto, mensagens multimídia, mensagens 
de e-mail e mensagens de texto especiais contendo 
dados. Além disso, pode receber mensagens e dados via 
conexão Bluetooth, receber mensagens de serviço da Web, 
mensagens de difusão por células, bem como enviar 
comandos de serviço.

 Nota: Somente aparelhos que possuam funções 
compatíveis poderão receber e exibir mensagens 
multimídia. A aparência de uma mensagem pode 
variar de acordo com o dispositivo receptor.

Ao abrir Mensags., você verá a função Nova mens. 
e uma lista de pastas:

 Caixa entrada — contém as mensagens recebidas, 
exceto mensagens de e-mail e de difusão por células. 
As mensagens de e-mail são salvas na Caixa postal.

 Minhas pastas — para organizar suas mensagens 
em pastas.

 Caixa postal — em Caixa postal, você pode se 
conectar à sua caixa postal remota para recuperar 
mensagens novas de e-mail ou exibir as mensagens 

previamente recuperada
‘E-mail’, p. 66.

 Rascunhos — arma
que ainda não foram en

 Enviadas — armaz
enviadas, exceto as que 
alterar o número de me
‘Outras configurações’, 

 Caixa de saída — é
temporário para mensag

 Relatórios — você 
um aviso de entrega das
multimídia enviadas (se
possível receber o aviso
multimídia enviada para

 Dica! Se uma das p
poderá alternar entre

Para digitar e enviar sol
conhecidas como coman
ativação para serviços d
selecione Opções > Com
principal Mensags.
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ejada estiver na mesma tecla 
 o aparecimento do cursor 
 encerrar o tempo limite) e, 
tra.

tere, pressione . Pressione e 
 a tecla  para apagar mais 

 mais comuns estão disponíveis 
cla  repetidamente para 
ação desejado.
ara abrir uma lista de caracteres 
 percorrer a lista e selecionar um 

, pressione . Para mover o 
uinte, pressione a tecla  três 

erentes modos de caracteres, 

 previsto — Dicionário
a, pressionando apenas uma vez 
a um dicionário integrado, ao 

novas palavras. Quando não 
cionário, a última palavra 
ais antiga. 
A Difusão por células (serviço de rede) permite receber 
da operadora mensagens sobre vários tópicos, como 
condições do tempo ou do trânsito. Para saber sobre a 
disponibilidade de tópicos e seus números, consulte a 
operadora. Na visualização principal Mensags., selecione 
Opções > Difusão por células. Na visualização principal, é 
possível ver o status, o número e o nome do tópico e saber 
se ele foi marcado ( ) para acompanhamento.

Escrever texto

Método tradicional de entrada de texto
,  e  indicam o modo de caractere 

selecionado.  indica o modo de número.

 é exibido quando texto é digitado usando a entrada 
de texto tradicional.
• Pressione uma tecla numérica, de  a , 

repetidamente até que seja exibido o caractere 
desejado. Há outros caracteres disponíveis nas 
teclas numéricas, além dos que estão impressos.

• Para inserir um número, pressione e mantenha 
pressionada a tecla contendo o número desejado. 

• Para alternar entre o modo alfabético e o modo 
numérico, pressione e mantenha pressionada a 
tecla .

• Se a próxima letra des
da letra atual, aguarde
(ou pressione  para
em seguida, digite a le

• Para apagar um carac
mantenha pressionada
de um caractere.

• Os sinais de pontuação
em . Pressione a te
obter o sinal de pontu
Pressione a tecla  p
especiais. Use  para
caractere.

• Para inserir um espaço
cursor para a linha seg
vezes.

• Para alternar entre dif
pressione .

Entrada de texto
Você pode digitar uma letr
a tecla. Esse método utiliz
qual é possível adicionar 
houver mais espaço no di
adicionada substituirá a m
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exibido após a palavra, significará 
tra no dicionário. Para adicionar 
nário, selecione Soletrar, digite 
ntrada de texto tradicional e 
alavra será adicionada ao 
ão houver mais espaço no 
 nova substituirá a palavra 
da.
 próxima palavra.

 entrada de texto previsto 
ada, pressione  duas vezes 

 de texto previsto
re, pressione . Pressione e 
 tecla  para apagar mais de um 

entes modos de caracteres, 
ressionar  duas vezes 
de texto previsto será desativada.

texto previsto tenta adivinhar qual 
omum (.,?!‘) é necessário. A ordem 
os sinais de pontuação dependem 
rio.

 no modo alfabético, pressione 
 a tecla numérica desejada.
M
en

sa
ge

ns 1 Para ativar a entrada de 
texto previsto, pressione 
a tecla  e selecione 
Ativar dicionário. Essa 
ação ativa a entrada de 
texto previsto para todos 
os editores no dispositivo. 

 é exibido quando 
o texto é digitado usando 
a entrada de texto 
previsto.

2 Para escrever a palavra desejada, pressione as teclas 
— . Pressione cada tecla apenas uma vez por 

letra. Por exemplo, para escrever "Nokia" com o 
dicionário de inglês selecionado, pressione  para N, 

 para o,  para k,  para i e  para a.
A sugestão de palavra muda após cada 
pressionamento.

3 Quando você terminar de escrever a palavra e ela 
estiver correta, pressione  para confirmar ou  
para adicionar um espaço.
Se a palavra não estiver correta, pressione  
repetidamente para exibir cada uma das palavras 
correspondentes encontradas no dicionário ou 
pressione  e selecione Dicionário > 
Correspondências.

Se o caractere ? for 
que ela não se encon
uma palavra ao dicio
a palavra usando a e
selecione OK. Essa p
dicionário. Quando n
dicionário, a palavra
mais antiga adiciona

4 Comece a escrever a

 Dica! Para definir a
como ativada ou desativ
rapidamente.

Dicas sobre entrada
Para apagar um caracte
mantenha pressionada a
caractere.

Para alternar entre difer
pressione . Se você p
rapidamente, a entrada 

 Dica! A entrada de 
sinal de pontuação c
e a disponibilidade d
do idioma do dicioná

Para inserir um número
e mantenha pressionada
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e o texto estiver selecionado), 
er selecionado), Colar (se, antes, 
u copiado), Inserir número, 
a de escrita: (altera o idioma 

 os editores do dispositivo).

postas
e uma palavra composta; para 
screva a última parte da palavra 
 palavra composta, pressione 
paço.

de texto previsto
 Dicionário > Desativado para 
to previsto para todos os 

rea de transferência
 palavras, pressione e mantenha 

. Ao mesmo tempo, pressione 
ue a seleção se move, o texto é 

 área de transferência, pressione 
da a tecla  e selecione 
Para alternar entre o modo alfabético e o modo numérico, 
pressione e mantenha pressionada a tecla .

Os sinais de pontuação mais comuns estão disponíveis 
em . Pressione a tecla  e, em seguida,  
repetidamente para procurar os sinais de pontuação 
desejados.

Pressione e mantenha pressionada a tecla  para abrir 
uma lista de caracteres especiais.

Pressione  repetidamente para exibir cada uma das 
palavras correspondentes que o dicionário encontrou.

Pressione , selecione Dicionário e pressione  
para selecionar uma das seguintes opções:

Correspondências — exibe uma lista de palavras que 
correspondem às teclas que você pressionar. 

Inserir palavra — adiciona uma palavra ao dicionário 
usando a entrada de texto tradicional. Quando não houver 
mais espaço no dicionário, a palavra nova substituirá a 
palavra mais antiga adicionada.

Editar palavra — edita a palavra usando a entrada de texto 
tradicional. Essa opção fica disponível se a palavra está 
ativa (sublinhada).

 Dica! Quando você pressionar , serão exibidas 
as seguintes opções (dependendo do modo de edição): 
Dicionário (entrada de texto previsto), Modo 
alfanumérico (entrada de texto tradicional), Modo 

numérico, Recortar (s
Copiar (se o texto estiv
o texto for recortado o
Inserir símbolo e Idiom
de entrada para todos

Escrever palavras com
Escreva a primeira parte d
confirmar, pressione . E
composta. Para concluir a

 para adicionar um es

Desativar a entrada 
Pressione  e selecione
desativar a entrada de tex
editores do dispositivo.

Copiar texto na á
1 Para selecionar letras e

pressionada a tecla 
 ou . À medida q

realçado.
2 Para copiar o texto na

e mantenha pressiona
Copiar. 
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tar o tamanho das mensagens 
rida exceder esse limite, o 
i-la para que possa ser enviada 

s. Uma lista de opções de 
. 
 — para enviar uma mensagem 

— para enviar uma mensagem 

r um e-mail. Se a sua conta de 
 configurada, você será solicitado 

elecionar destinatários ou grupos 
e o número de telefone ou o 
o destinatário. Pressione  

onto-e-vírgula (;) que separa os 
ambém pode copiar e colar o 
ço da área de transferência. 
m contato e pressione  para 
vel marcar vários destinatários 

ercorrer o campo da mensagem.
.
bjeto de mídia a uma mensagem 
e Opções > Inserir objeto > 
M
en

sa
ge

ns 3 Para inserir texto em um documento, pressione e 
mantenha pressionada a tecla  e selecione 
Colar ou pressione  uma vez e selecione Colar. 
Para selecionar linhas de texto, pressione e mantenha 
pressionada a tecla . Ao mesmo tempo, pressione 

 ou . 
Para remover o texto selecionado do documento, 
pressione .

Escrever e enviar mensagens
A aparência de uma mensagem multimídia pode variar, 
dependendo do dispositivo receptor.

As proteções de direitos autorais podem impedir que 
algumas imagens, toques musicais e outro conteúdo 
sejam copiados, modificados, transferidos ou 
encaminhados.

 Dica! Você pode começar a criar uma mensagem 
de qualquer aplicativo que tenha a opção Enviar. 
Selecione um arquivo (imagem ou texto) para 
adicionar à mensagem e selecione Opções > Enviar.

Antes de criar uma mensagem multimídia ou escrever 
um e-mail, as configurações de conexão corretas 
precisam estar definidas. Consulte ‘Receber configurações 
de MMS e de e-mail’, p. 58 e ‘E-mail’, p. 66.

A rede celular pode limi
MMS. Se a imagem inse
dispositivo poderá reduz
via MMS.

1 Selecione Nova men
mensagens é exibida
Mensagem de texto
de texto. 
Mensag. multimídia
multimídia (MMS).
E-mail — para envia
e-mail não tiver sido
a configurá-la.

2 Pressione  para s
de contatos, ou digit
endereço de e-mail d
para adicionar um p
destinatários. Você t
número ou o endere

 Dica! Vá para u
marcá-lo. É possí
de uma vez.

3 Pressione  para p
4 Escreva a mensagem
5 Para adicionar um o

multimídia, selecion
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m, selecione Opções > Enviar 

envio de mensagens de texto 
res além do permitido por 
ngas são enviadas como uma 
nsagens. A operadora poderá 
o número de mensagens. Os 
 outros símbolos e os caracteres 
ma, como chinês, ocupam mais 

mero de caracteres em uma 
avegação, é possível ver o 
 da mensagem em contagem 
0 (2) significa que você ainda 
res para que o texto seja enviado 

s de e-mail são colocadas 
aixa de saída antes de serem 

ão for bem-sucedido, o e-mail 
 de saída com o status Falha.

 também é possível criar 
-las em uma mensagem 
o do editor de mensagem 
Opções > Criar apresentação 
 Modo de criação MMS estiver 
 ou Grátis). Consulte 
a’, p. 65.
Imagem, Clipe de som ou Videoclipe. Quando som 
for adicionado,  será exibido.
Não é possível enviar videoclipes salvos no formato 
mp4 em uma mensagem multimídia. Para alterar o 
formato no qual os vídeos gravados são salvos, consulte 
‘Configurações de vídeo’, p. 39.

6 Para tirar uma nova foto 
ou gravar um som ou 
vídeo para uma 
mensagem multimídia, 
selecione Opções > 
Inserir novo > Imagem, 
Clipe de som ou 
Videoclipe. Para 
inserir um novo slide 
à mensagem, selecione 
Slide.
Selecione Opções > 
Visualizar para ver a mensagem multimídia.

7 Para adicionar um anexo a um e-mail, selecione 
Opções > Inserir > Imagem, Clipe de som, Videoclipe 
ou Nota. Os anexos de e-mail são indicados por  na 
barra de navegação.

 Dica! Para enviar como anexos arquivos que 
não sejam de som e de notas, abra o aplicativo 
apropriado e selecione Opções > Enviar > Via 
e-mail, se disponível.

8 Para enviar a mensage
ou pressione .

Seu dispositivo suporta o 
com um limite de caracte
mensagem. Mensagens lo
série de duas ou mais me
cobrar levando em conta 
caracteres acentuados ou
de algumas opções de idio
espaço, o que limita o nú
mensagem. Na barra de n
indicador de comprimento
regressiva. Por exemplo, 1
pode adicionar 10 caracte
em duas mensagens.

 Nota: As mensagen
automaticamente na C
enviadas. Se o envio n
será deixado na Caixa

 Dica! Em Mensags.,
apresentações e enviá
multimídia. Na exibiçã
multimídia, selecione 
(mostrada somente se
definido como Guiado
‘Mensagens multimídi
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> Opções > Configurações > 
dia > Ponto acesso em uso e o 
 você criou para ser usado como a 
l. Consulte também ‘Mensagens 

, recuperar, responder e 
é necessário fazer o seguinte:
 de acesso Internet, IAP (Internet 
mente. Consulte ‘Configurações 

 as configurações do seu e-mail. 
66. É necessário ter uma conta de 
a as instruções dadas pela caixa 
 provedor de serviços de Internet, 
 Provider).

e entrada — 
r mensagens
ada:  — mensagens não lidas 

 — mensagens de texto não 
 multimídia não lidas;  — dados 
luetooth.

em,  e 1 mensagem nova são 
espera. Selecione Mostrar para 
M
en

sa
ge

ns Dica! Ao enviar uma mensagem multimídia para 
um endereço de e-mail ou dispositivo que suporte o 
recebimento de imagens grandes, use o tamanho de 
imagem maior. Se você não souber qual é o dispositivo 
do destinatário ou a rede não suportar o envio de 
arquivos grandes, recomenda-se o uso de um arquivo 
de tamanho menor ou de um clipe de som de no 
máximo 15 segundos. Para alterar a configuração, 
selecione Opções > Configurações > Mensagem 
multimídia > Tamanho da imagem na exibição 
principal Mensags.

Receber configurações de MMS e de 
e-mail
Você pode receber as configurações, em uma mensagem 
de texto, da operadora ou do provedor de serviços. 
Consulte ‘Dados e configurações’, p. 59. 

Consulte a operadora ou o provedor de serviços sobre a 
disponibilidade e a assinatura de serviços de dados. Siga 
cuidadosamente as instruções fornecidas pela operadora.
Definir as configurações MMS manualmente:
1 Selecione Ferramen. > Configs. > Conexão > Pontos 

de acesso e defina as configurações para um ponto de 
acesso de mensagem multimídia. Consulte 
‘Configurações de conexão’, p. 100.

2 Selecione Mensags. 
Mensagem multimí
ponto de acesso que
conexão preferencia
multimídia’, p. 65.

Antes de enviar, receber
encaminhar um e-mail, 
• Configure um ponto

Access Point) correta
de conexão’, p. 100.

• Defina corretamente
Consulte ‘E-mail’, p. 
e-mail separada. Sig
postal remota e pelo
ISP (Internet Service

Caixa d
recebe

Ícones da Caixa de entr
na Caixa de entrada; 
lidas;  — mensagens
recebidos via conexão B

Ao receber uma mensag
mostrados no modo de 
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utorais podem impedir que 
 musicais e outro conteúdo 
dos, transferidos ou 

ações
ber vários tipos de mensagens 
( ), também chamadas de 
OTA):

ção — você pode receber um 
sagem de texto, um número 
rações de ponto de acesso da 
 script de login de ponto de 
e e-mail da operadora em uma 
o. Para salvar as configurações, 
r todos.

alvar as informações em 
es > Salvar cartão visita. Os 
e som anexados ao cartão de 

lvar o toque musical, selecione 

 para salvar o convite, selecione 
nd.
abrir a mensagem. Para abrir uma mensagem na Caixa 
de entrada, vá até ela e pressione .

Mensagens multimídia
 Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. Os 

objetos das mensagens multimídia podem conter vírus ou 
ser, de alguma forma, prejudiciais ao dispositivo ou ao PC. 

Você poderá receber uma notificação de que recebeu 
uma mensagem multimídia que é salva no centro de 
mensagens multimídia. Para iniciar uma conexão de 
pacote de dados a fim de recuperar a mensagem no 
dispositivo, selecione Opções > Recuperar.

Ao abrir uma mensagem multimídia ( ), é possível ver 
uma imagem e uma mensagem e, ao mesmo tempo, ouvir 
um som pelo alto-falante (  será mostrada se um som 
for incluído). Clique na seta do ícone para ouvir o som.

Para ver os tipos de objetos de mídia que foram incluídos 
na mensagem multimídia, abra a mensagem e selecione 
Opções > Objetos. Você pode optar por salvar um arquivo 
de objeto multimídia no dispositivo ou enviá-lo, por 
exemplo, via conexão Bluetooth, para outro dispositivo 
compatível.

Para exibir as apresentações multimídia recebidas, 
selecione Opções > Rep. apresentação. 

As proteções de direitos a
algumas imagens, toques
sejam copiados, modifica
encaminhados.

Dados e configur
Seu dispositivo pode rece
de texto contendo dados 
mensagens over-the-air (

Mensagem de configura
número de serviço de men
de correio de voz, configu
Internet, configurações de
acesso ou configurações d
mensagem de configuraçã
selecione Opções > Salva

Cartão de visita — para s
Contatos, selecione Opçõ
certificados ou arquivos d
visita não são salvos.

Toque musical — para sa
Opções > Salvar.

Entrada do calendário —
Opções > Salvar no cale
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ar os textos da pasta de modelos 
as mensagens enviadas com 

ostal

a postal sem antes definir a conta 
o a defini-la. Consulte ‘E-mail’, 
r uma nova caixa postal, o nome 
rá a Caixa postal na visualização 
ssível ter até seis caixas postais.

stal
xa postal, poderá optar por 
nsagens e os cabeçalhos dos 
eriormente ou conectar-se ao 

caixa postal e pressionar , o 
e deseja Conectar à caixa postal?.

onectar à caixa postal e recuperar 
vas mensagens de e-mail. Quando 
e, o dispositivo estará 
do à caixa postal remota usando 
 de dados. Consulte também 
ão’, p. 100.
M
en

sa
ge

ns Mensagem de Web — para salvar o marcador na lista de 
marcadores na Web, selecione Opções > Adic. aos 
marcad. Se a mensagem contiver configurações de ponto 
de acesso e marcadores, para salvar os dados, selecione 
Opções > Salvar todos. 

Notificação de e-mail — indica quantos e-mails você 
tem na caixa postal remota. Uma notificação estendida 
pode listar informações mais detalhadas.

 Dica! Se você receber um arquivo vCard com uma 
imagem anexada, a imagem será salva nos contatos.

Mensagens de serviço da Web
Mensagens de serviço da Web ( ) são notificações 
(por exemplo, manchetes de notícias) e podem conter 
uma mensagem de texto ou um link. Para obter 
informações sobre a disponibilidade e o cadastramento, 
consulte a operadora.

Minhas pastas 

Em Minhas pastas, você pode organizar as mensagens 
em pastas, criar novas pastas e renomear e excluir pastas.

 Dica! Você pode us
para não reescrever 
freqüência.

Caixa p

Se você selecionar Caix
de e-mail, será solicitad
p. 66. Quando você cria
atribuído a ela substitui
principal Mensags. É po

Abrir a caixa po
Quando você abrir a cai
visualizar off-line as me
e-mails recuperados ant
servidor de e-mail.

Quando você for para a 
dispositivo perguntará s

Selecione Sim para se c
novos cabeçalhos ou no
exibir mensagens on-lin
continuamente conecta
uma conexão de pacote
‘Configurações de conex
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perado pelo dispositivo. 
nteúdo foi recuperado pelo 

-mail foi lida. 
mail foi lido e o conteúdo 

uído do dispositivo.
em de e-mail, pressione . Se 

l não tiver sido recuperada (uma 
ara fora) e você estiver off-line, 
rá se você deseja recuperar essa 
stal.

ail, abra uma mensagem que 
o  e selecione Opções > 
um indicador inativo, o anexo 
ispositivo; selecione Opções > 
nexos, é possível recuperar, abrir 
 é possível enviar anexos 

etooth.

al usar o protocolo IMAP4, será 
s mensagens serão recuperadas 
cuperados. Consulte ‘E-mail’, p. 
OP3, as opções são Só 
nte(kB) ou Mens. e anexos.
Selecione Não para exibir off-line as mensagens de e-mail 
recuperadas. Quando exibir mensagens de e-mail off-line, 
seu dispositivo não estará conectado à caixa postal remota.

Recuperar mensagens de e-mail
Se você estiver off-line, selecione Opções > Conectar para 
iniciar uma conexão com uma caixa postal remota.

  Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. 
As mensagens de e-mail podem conter vírus ou ser, de 
alguma forma, prejudiciais ao dispositivo ou ao PC.

1 Quando for aberta uma conexão com uma caixa 
postal remota, selecione Opções > Recuperar e-mail.
Novas — para recuperar todas as mensagens de e-mail 
novas no dispositivo.
Selecionadas — para recuperar somente as mensagens 
de e-mail que foram marcadas.
Todas — para recuperar todas as mensagens da caixa 
postal.
Para parar de recuperar as mensagens, selecione 
Cancelar.

2 Depois de recuperar as mensagens de e-mail, você 
poderá continuar a exibi-las on-line ou selecionar 
Opções > Desconectar para encerrar a conexão e 
exibi-las off-line.
Ícones de status de e-mail:

 Novo e-mail (modo off-line ou on-line): o 

conteúdo não foi recu
 Novo e-mail: o co

dispositivo.
 A mensagem de e
 O cabeçalho do e-

da mensagem foi excl
3 Para abrir uma mensag

a mensagem de e-mai
seta no ícone aponta p
o dispositivo pergunta
mensagem da caixa po

Para exibir anexos de e-m
tenha o indicador de anex
Anexos. Se o anexo tiver 
não foi recuperado pelo d
Recuperar. Na exibição A
ou salvar anexos. Também
usando uma conexão Blu

 Dica! Se a caixa post
possível definir quanta
e se os anexos serão re
66. Com o protocolo P
cabeçalhos, Parcialme
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do dispositivo e da caixa postal 
s > Excluir. Em Excluir mens. de:, 
rvidor.

 o e-mail será excluído primeiro 
ma conexão, o e-mail será 
ído da caixa postal remota. Se 
 protocolo POP3, as mensagens 
 serão removidas somente após 
xão com a caixa postal remota.

 de um e-mail do dispositivo e do 
ail que esteja marcado para ser 
exão ( ) e selecione Opções > 

caixa postal
-line, selecione Opções > 
rar a conexão de pacote de 
al remota.

r a conexão da caixa postal aberta, 
r padrão, Só cabeçalhos) serão 
 postal remota pelo dispositivo 
mente se a função IMAP IDLE for 
or). Para deixar o aplicativo de 
 segundo plano, pressione  

o aberta poderá aumentar os 
 devido ao tráfego de dados.
M
en

sa
ge

ns Recuperar mensagens de e-mail 
automaticamente
Para recuperar as mensagens automaticamente, selecione 
Opções > Configs. de e-mail > Recup. automática > 
Recup. de cabeçalho. Selecione Sempre ativado ou Só 
na rede local e defina quando e com que freqüência as 
mensagens serão recuperadas.

A recuperação automática de mensagens de e-mail 
poderá aumentar os custos das chamadas devido ao 
tráfego de dados.

Excluir mensagens de e-mail
Para excluir o conteúdo de uma mensagem de e-mail 
do dispositivo, mas mantê-la na caixa postal remota, 
selecione Opções > Excluir. Em Excluir mens. de:, 
selecione Apenas telefone.

O dispositivo reflete os cabeçalhos de e-mail da caixa 
postal remota. Embora o conteúdo da mensagem seja 
excluído, o cabeçalho do e-mail permanecerá no 
dispositivo. Para remover o cabeçalho também, primeiro 
exclua a mensagem de e-mail da caixa postal remota e, 
em seguida, estabeleça uma conexão do dispositivo com 
a caixa postal remota novamente para atualizar o status.

 Dica! Para copiar um e-mail da caixa postal remota 
em uma pasta em Minhas pastas, selecione Opções > 
Copiar para pasta, uma pasta da lista e OK.

Para excluir um e-mail 
remota, selecione Opçõe
selecione Telefone e se

Se você estiver off-line,
do dispositivo. Na próxi
automaticamente exclu
você estiver utilizando o
marcadas para exclusão
o encerramento da cone

Para cancelar a exclusão
servidor, vá para um e-m
excluído na próxima con
Desfazer exclusão.

Desconectar da 
Quando você estiver on
Desconectar para encer
dados com a caixa post

 Dica! Se você deixa
os novos e-mails (po
recuperados da caixa
automaticamente (so
suportada pelo servid
mensagens aberto em
duas vezes. A conexã
custos das chamadas
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r para reiniciar o envio 

ir os documentos para que 
to estiverem na Caixa de saída. 
ue estiver sendo enviada e 
 o envio. 

mo de tentativas de envio foi 
. Se você estava tentando enviar 
abra a mensagem e verifique se 
corretas.

ens são colocadas na caixa de 
o o dispositivo está fora da 

ambém pode programar as 
a que sejam enviadas na 
tar à caixa postal.

ns em um 

 do cartão SIM, você precisará 
o dispositivo. 
pal Mensags., selecione 
 do SIM.
arcar/Desmarcar > Marcar 
 marcar as mensagens.
Exibir mensagens de e-mail off-line
Na próxima vez que você abrir a Caixa postal para exibir e 
ler as mensagens de e-mail off-line, responda Não à 
pergunta Conectar à caixa postal?. É possível ler os 
cabeçalhos de e-mail recuperados anteriormente, as 
mensagens de e-mail recuperadas ou ambos. Também 
é possível escrever, responder ou encaminhar e-mails para 
que sejam enviados na próxima vez que você se conectar à 
caixa postal. 

Caixa de saída — 
mensagens aguardando 
para serem enviadas

A Caixa de saída é um local de armazenamento 
temporário para as mensagens a serem enviadas.

Status das mensagens na Caixa de saída:

Enviando — uma conexão é estabelecida e a mensagem, 
enviada.

Em espera/Em fila — a mensagem será enviada depois que 
as mensagens anteriores de um tipo semelhante forem 
enviadas.

Reenviar às... (hora) — o dispositivo tentará enviar 
a mensagem novamente depois de um tempo limite. 

Selecione Opções > Envia
imediatamente. 

Adiada — você pode defin
fiquem em espera enquan
Vá para uma mensagem q
selecione Opções > Adiar

Falhou — o número máxi
alcançado. O envio falhou
uma mensagem de texto, 
as opções de envio estão 

 Exemplo: As mensag
saída, por exemplo, quand
cobertura da rede. Você t
mensagens de e-mail par
próxima vez que se conec

Exibir mensage
cartão SIM
Para exibir as mensagens
copiá-las em uma pasta n
1 Na visualização princi

Opções > Mensagens
2 Selecione Opções > M

ou Marcar todos para
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 altere essa opção somente se 
e o centro de mensagens poderá 
 de texto nesses outros formatos. 
 operadora.

 você pode enviar mensagens 
 normal ou por pacote de dados, 
de. Consulte ‘Configurações de 

 selecione Sim para que a 
seja enviada usando o mesmo 
nsagens de texto (serviço de rede).

 centro de mensagens 

ensagens > Opções > Novo 

a um nome para o centro de 
ne OK.
e escreva o número do centro de 
. Esse número será fornecido pela 

onfigurações, volte à exibição 
 para Centro mens. em uso e 
tro de mensagens.
M
en

sa
ge

ns 3 Selecione Opções > Copiar. Uma lista de pastas é 
exibida.

4 Selecione uma pasta e OK para começar a copiar. 
Abra a pasta para exibir as mensagens.

Configurações de mensagens

Mensagem texto
Selecione Mensags. > Opções > Configurações > 
Mensagem de texto.

Centros mensagens — lista todos os centros de 
mensagens definidos.

Centro mens. em uso — selecione o centro de mensagens 
que será usado para entregar mensagens de texto.

Receber aviso — para solicitar à rede que envie avisos de 
entrega das mensagens (serviço de rede). Se for definido 
como Não, somente o status Enviado será mostrado no 
log. Consulte ‘Log’, p. 27.

Validade mensagem — se o destinatário de uma 
mensagem não puder ser encontrado dentro do período 
de validade, a mensagem será removida do centro de 
mensagens de texto. A rede deve suportar esse recurso. 
Tempo máximo é o tempo máximo permitido pela rede.

Mens. enviada como —
você tiver certeza de qu
converter as mensagens
Entre em contato com a

Conexão preferencial —
de texto pela rede GSM
se for suportado pela re
conexão’, p. 100.

Resp. mesmo centro —
mensagem de resposta 
número do centro de me

Adicionar um novo
de texto
1 Selecione Centros m

centro mens.
2 Pressione , escrev

mensagens e selecio
3 Pressione  e , 

mensagens de texto
operadora. 

4 Selecione OK. 
5 Para usar as novas c

de configurações. Vá
selecione o novo cen
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 e o recebimento de 
dem ser mais caros.

er. multimídia > Sempre 
 fará uma conexão de pacote 
te para recuperar a mensagem 
a rede local.

elecione Não para rejeitar as 
metente anônimo.

efina se deseja receber anúncios 
.

e Sim se desejar que o status da 
ostrado no log (serviço de rede). 
ceber o aviso de entrega de 

ia enviada para um endereço 

elecione Sim se não desejar 
isos de entrega das mensagens 

 o destinatário de uma 
encontrado dentro do período 
 será removida do centro de 
rede deve suportar esse recurso. 
o máximo permitido pela rede.

 pode obter as configurações 
l da operadora por meio de 
Mensagens multimídia
Selecione Mensags. > Opções > Configurações > 
Mensagem multimídia.

Tamanho da imagem — define o tamanho da imagem 
em uma mensagem multimídia. As opções são Original 
(mostrada somente quando Modo de criação MMS 
está definido como Guiado ou Grátis), Pequena e Grande. 
Selecione Original para aumentar o tamanho da 
mensagem multimídia.

Modo de criação MMS — se você selecionar Guiado, 
o dispositivo informará se você tentar enviar uma 
mensagem que talvez não seja suportada pelo destinatário. 
Selecione Restrito; o dispositivo evitará que você envie 
mensagens que talvez não sejam suportadas.

Ponto acesso em uso (Deve ser definido) — selecione 
o ponto de acesso que será usado como a conexão 
preferencial para o centro de mensagens multimídia.

Recuper. multimídia — selecione como as mensagens 
multimídia serão recebidas. Para receber mensagens 
multimídia automaticamente na rede local, selecione 
Autom. na rede l... Fora da rede local, você receberá 
uma notificação de que recebeu uma mensagem 
multimídia que será salva no centro de mensagens 
multimídia. Selecione se a mensagem deve ser 
recuperada pelo seu dispositivo.

Fora da rede local, o envio
mensagens multimídia po

Se você selecionar Recup
automática, o dispositivo
de dados automaticamen
tanto fora da rede como n

Perm. mens. anônim. — s
mensagens de qualquer re

Receber publicidade — d
em mensagens multimídia

Receber aviso — selecion
mensagem enviada seja m
Talvez não seja possível re
uma mensagem multimíd
de e-mail.

Negar envio de aviso — s
que o dispositivo envie av
multimídia recebidas.

Validade mensagem — se
mensagem não puder ser 
de validade, a mensagem
mensagens multimídia. A 
Tempo máximo é o temp

  Dica! Você também
multimídia e de e-mai
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eve ser definido) — digite o 
do host do servidor de envio de 
ível usar somente o servidor de 
a obter mais informações, entre 
dora.

fina como o e-mail será enviado 
ne Imediatamente para o 
à caixa postal quando você 
gem. Se você selecionar Na próx. 

enviado quando a conexão com a 
ver disponível.

ite o nome de usuário fornecido 

ha. Se esse campo permanecer 
licitado a especificar uma senha 
tar à caixa postal remota.

Deve ser definido) — digite o 
o host do servidor de recebimento 

 define o protocolo de e-mail 
adora da caixa postal remota. As 
P4. Essa configuração só poderá 
 e não poderá ser alterada se você 
onfigurações da caixa postal. Se 
s mensagens de e-mail não serão 
ente no modo on-line. Para ver as 
M
en

sa
ge

ns uma mensagem de configuração. Para obter mais 
informações, entre em contato com a operadora. 
Consulte ‘Dados e configurações’, p. 59.

E-mail
Selecione Mensags. > Opções > Configurações > E-mail 
ou, na visualização principal da caixa postal, selecione 
Opções > Configs. de e-mail e vá para:

Caixa postal em uso — selecione a caixa postal que 
deseja usar para enviar e-mails.

Caixas postais — abre a lista de caixas postais definidas. 
Se nenhuma estiver definida, você será solicitado a definir 
uma. Selecione uma caixa postal para alterar as seguintes 
configurações: Configs. de cx. postal, Config. de usuário 
e Recup. automática.

Configs de cx. postal:

Nome da caixa postal — digite um nome descritivo para 
a caixa postal.

Ponto acesso em uso (Deve ser definido) — escolha um 
ponto de acesso da Internet (IAP) para a caixa postal. 
Consulte ‘Configurações de conexão’, p. 100.

Meu e-mail (Deve ser definido) — digite o endereço de 
e-mail fornecido pela operadora. As respostas às suas 
mensagens serão enviadas para esse endereço.

Servid. saída e-mails (D
endereço IP ou o nome 
e-mail. Talvez seja poss
saída da operadora. Par
em contato com a opera

Enviar mensagem — de
pelo dispositivo. Selecio
dispositivo se conectar 
selecionar Enviar mensa
conexão, o e-mail será 
caixa postal remota esti

Nome do usuário — dig
pela operadora.

Senha: — digite sua sen
em branco, você será so
quando tentar se conec

Serv. Entrad. e-mails (
endereço IP ou o nome d
de e-mail.

Tipo de caixa postal: —
recomendado pela oper
opções são POP3 e IMA
ser selecionada uma vez
salvá-la ou se sair das c
usar o protocolo POP3, a
atualizadas automaticam
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 selecione Sim para salvar uma 
postal remota e no endereço 

cione Sim para anexar uma 
gens de e-mail.

róprio nome aqui. Seu nome 
e-mail no celular do destinatário 
rtar essa função.

:

uando essa função está ativa, as 
as automaticamente. É possível 
 freqüência as mensagens serão 

cabeçalho poderá aumentar os 
ido ao tráfego de dados.

viço da Web
ções > Configurações > 
colha se você deseja receber 
ra definir o dispositivo para 
 browser e iniciar uma conexão 

conteúdo quando você receber 
o, selecione Download 
amente.
mensagens de e-mail mais recentes, é necessário 
desconectar e estabelecer uma nova conexão com a 
caixa postal.

Segurança (portas) — usada com os protocolos POP3, 
IMAP4 e SMTP para proteger a conexão com a caixa 
postal remota.

Login seguro APOP (não será mostrada se IMAP4 estiver 
selecionada para Tipo de caixa postal) — usado com o 
protocolo POP3 para criptografar o envio de senhas ao 
servidor de e-mail remoto na conexão com a caixa postal.

Config. de usuário:

E-mails p/ recuperar (não será mostrada se o protocolo de 
e-mail for definido como POP3) — define quantos e-mails 
novos serão recuperados pela caixa postal.

Recuperar (não será mostrada se o protocolo de e-mail for 
definido como IMAP4) — define as partes do e-mail que 
serão recuperadas: Só cabeçalhos, Parcialmente (kB) ou 
Mens. e anexos.

Recuperar anexos (não será mostrada se o protocolo de e-
mail estiver definido como POP3) — escolha se o e-mail 
deve ser recuperado com ou sem anexos.

Pastas assinadas (não será mostrada se o protocolo de 
e-mail estiver definido como POP3) — você pode assinar 
outras pastas na caixa postal remota e recuperar seu 
conteúdo.

Env. cóp. p/ si mesmo —
cópia do e-mail na caixa 
definido em Meu e-mail.

Incluir assinatura — sele
assinatura às suas mensa

Meu nome — digite seu p
substituirá o endereço de 
se o dispositivo dele supo

Recuperação automática

Recup. de cabeçalho — q
mensagens são recuperad
definir quando e com que
recuperadas.

A ativação de Recup. de 
custos das chamadas dev

Mensagens de ser
Selecione Mensags. > Op
Mensagem de serviço. Es
mensagens de serviço. Pa
ativar automaticamente o
de rede para recuperar o 
uma mensagem de serviç
mensagens > Automatic
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na quantas mensagens enviadas 
sta Enviadas. O limite padrão é 

 limite for alcançado, a 
rá excluída.

a a memória na qual deseja salvar 
elefone ou Cartão memória.

scolha se deseja receber as 
ils, um toque ou uma nota, 
eber um novo e-mail.
M
en

sa
ge

ns Difusão por células
Verifique os tópicos disponíveis e os números dos 
tópicos relacionados na operadora e selecione Mensags. 
> Opções > Configurações > Difusão por células para 
alterar as configurações.

Recebimento — escolha se você deseja receber 
mensagens de difusão por células.

Idioma — Tudo permite receber mensagens de difusão 
por células em todos os idiomas suportados. 
Selecionado permite escolher o idioma em que você 
deseja receber mensagens de difusão por células. Se não 
encontrar o idioma desejado, selecione Outros.

Detecção de tópicos — se você definir Detecção de 
tópicos > Ligado, o dispositivo procurará 
automaticamente novos números de tópicos e os salvará 
sem nome na lista de tópicos. Selecione Desligado se 
não desejar salvar novos números de tópicos 
automaticamente. 

Outras configurações
Selecione Mensags. > Opções > Configurações > 
Outras.

Salv. msgs. enviadas — escolha se deseja salvar uma 
cópia de cada mensagem de texto, mensagem 
multimídia ou e-mail enviadas na pasta Enviadas.

Nº de msgs. salvas — defi
serão salvas por vez na pa
20 mensagens. Quando o
mensagem mais antiga se

Memória em uso — escolh
as mensagens: Memória t

Alert. novos e-mails — e
indicações de novos e-ma
quando a caixa postal rec
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er chamadas normalmente 
O rádio será desligado quando 
va. Quando a chamada for 
 ligar o rádio manualmente.

de freqüência usada com base 
ecebidas da rede. Se essas 

 disponíveis, você poderá ser 
egião na qual está localizado 
s configurações do Visual Radio.

a transmissão de rádio depende 
e rádio nessa área específica.

tivo sem fio, o rádio FM depende 
cessário ligar um fone de ouvido 
o dispositivo para que a função 
adamente.

  Rádio . Para iniciar uma 
e  ou . A busca será 
 estação for encontrada. Para 
almente, selecione Opções > 
Rádio
Pressione  e selecione  Rádio . Você poderá usar o 
aplicativo como um rádio FM tradicional com sintonia 
automática e estações salvas ou com informações 
visuais paralelas relacionadas ao programa de rádio na 
tela, quando sintonizar estações que ofereçam o serviço 
Visual Radio. O serviço Visual Radio utiliza pacote de dados 
(serviço de rede). Você pode ouvir o rádio FM, enquanto 
utiliza outros aplicativos.

Para usar o serviço Visual Radio, são necessárias as 
seguintes condições:
• O aparelho deve estar ligado.
• O aparelho deve ter um cartão SIM válido inserido.
• A estação ouvida e a operadora utilizada devem 

fornecer suporte a esse serviço.
• O ponto de acesso à Internet deve estar definido 

para acessar o servidor de Visual Radio da operadora.
• A estação deve estar com a ID de serviço do Visual 

Radio correta definida e o serviço ativado. Consulte 
‘Estações salvas’, p. 70.

Se você não tiver acesso ao serviço Visual Radio, as 
operadoras e as estações de rádio na sua região poderão 
não fornecer suporte a esse serviço. O serviço Visual Radio 
pode não estar disponível em todas as regiões e países.

Você pode fazer ou receb
enquanto escuta o rádio. 
ocorrer uma chamada ati
encerrada, será necessário

O rádio seleciona a faixa 
nas informações do país r
informações não estiverem
solicitado a selecionar a r
ou poderá selecioná-la na

Ouvir o rádio
Observe que a qualidade d
da cobertura da estação d

Além da antena do disposi
de uma outra antena. É ne
ou acessório compatível a
Rádio FM funcione adequ

Pressione  e selecione
busca de estação, selecion
interrompida quando uma
alterar a freqüência manu
Sintonia manual.



70

não tiver sido salva para a estação, 
cuperar para procurá-la na lista 
rede).

o serviço visual for estabelecida, a 
o visual atual criado pelo provedor 

s
estações de rádio. Para abrir 
ione Opções > Estações.

 salva, selecione Opções > 
xibir o conteúdo visual disponível 
 serviço Visual Radio, selecione 
ciar serv. visual.

 da estação, selecione Opções > 

nfigurações e escolha dentre as 

e se um toque será reproduzido 
iniciado.
Rá
di

o Se você já salvou algumas estações de rádio, selecione 
 ou  para ir para a próxima estação salva ou para 

a anterior, ou pressione a tecla numérica correspondente 
para selecionar o local da memória de uma estação.

Para ajustar o volume, pressione  ou . Para ouvir o 
rádio usando o alto-falante, selecione Opções > Ativar 
alto-falante.

 Atenção: 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.

Para salvar a estação sintonizada no momento na lista de 
estações, selecione Opções > Salvar estação. Para abrir a 
lista de estações salvas, selecione Opções > Estações. 
Consulte ‘Estações salvas’, p. 70.

Para retornar para o modo de espera e deixar o rádio FM 
tocando em segundo plano, selecione Opções > Reprod. 
em 2º plano.

Exibir conteúdo visual
Para verificar a disponibilidade e os custos e assinar o 
serviço, entre em contato com a operadora ou o provedor 
de serviços.

Se a ID do serviço visual 
digite-a ou selecione Re
de estações (serviço de 

Quando a conexão com 
tela mostrará o conteúd
de conteúdo.

Estações salva
É possível salvar até 20 
a lista de estações, selec

Para ouvir uma estação
Estação > Ouvir. Para e
para uma estação com o
Opções > Estação > Ini

Para alterar os detalhes
Estação > Editar.

Configurações
Selecione Opções >  Co
seguintes opções:

Toque inicial — selecion
quando o aplicativo for 
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Inic. autom. serviço — selecione Sim para que o serviço 
Visual Radio inicie automaticamente quando você 
selecionar uma estação salva que ofereça o serviço visual.

Ponto de acesso — selecione o ponto de acesso usado para 
a conexão de dados. Você não precisa de um ponto de 
acesso para usar o aplicativo como um rádio FM comum.

Região atual — selecione a região na qual você está 
localizado no momento. Essa configuração será exibida 
somente se não houver cobertura de rede quando o 
aplicativo for iniciado.
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a lembrar aniversários ou datas 
obre datas especiais são repetidas 

. Use  para mover entre eles.
niversários) — selecione Ativado e 
reencher os campos Hora do 
arme.  na visualização diária 
me.
  para que a entrada seja 
rado na visualização diária).
sincronização, a entrada do 
vista apenas por você e não é 
om acesso on-line para exibir o 

 do calendário é mostrada para as 
para exibir seu calendário on-line. 
da do calendário não é copiada no 
.
, selecione Concluído.

alendário, selecione Silenciar para 
e do calendário. O texto 

 na tela. Selecione Parar para 
lendário. Selecione Soneca para 
oneca.
Ca
le

nd
ár

io Calendário
 Atalho: Pressione qualquer tecla ( — ) em 

qualquer exibição do calendário. É aberta uma entrada 
para Reunião; os caracteres que você digitar serão 
adicionados ao campo Assunto.

 Dica! Faça backup regularmente das informações 
no aparelho transferindo-as para o cartão de memória. 
Posteriormente, você poderá restaurar os dados, como 
entradas de calendário, no aparelho. Consulte 
‘Ferramenta Cartão de memória’, p. 17.

Criar entradas de calendário

1  Pressione  e 
selecione Calendário > 
Opções > Nova entrada 
e vá para: 
Reunião — para lembrar 
um compromisso com 
data e hora específicas. 
Memo — para escrever 
uma nota comum para 
o dia.

Data especial — par
especiais. As notas s
todos os anos.

2 Preencha os campos
Alarme (reuniões e a
pressione  para p
alarme e Data do al
para indicar um alar
Repetir — pressione
repetida (  é most
Particular — após a 
calendário pode ser 
exibida às pessoas c
calendário. 
Pública — a entrada
pessoas com acesso 
Nenhuma — a entra
PC, na sincronização

3 Para salvar a entrada

Para parar o alarme do c
desativar o som do alarm
do lembrete permanece
encerrar o alarme do ca
definir o alarme como s
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 calendário
ões > Configurações para 
 semana ou a exibição que é 
lendário é aberto.

s datas com entradas de 
com um pequeno triângulo no 
visualização da semana, os 
ão colocados antes das 8 horas. 
ar entre a visualização do mês, 

iária e semanal:  Memo e 
 existe ícone para Reunião.

 o dia atual. Para ir para uma 
 Opções > Ir para data, digite a 

s de calendário
cidas no Calendário economiza 

arelho.

 evento simultaneamente, vá 
l e selecione Opções > Excluir 
as seguintes opções:
 Dica! Para enviar uma nota de calendário para um 
celular compatível, selecione Opções > Enviar > Via 
mensagem texto, Via multimídia ou Via Bluetooth.

 Dica! É possível mover os dados do calendário e da 
lista de atividades de diversos celulares Nokia para o 
seu aparelho ou sincronizar o calendário e as notas de 
atividades para um PC compatível usando o Nokia PC 
Suite. Consulte o CD-ROM fornecido com o aparelho.

Definir um alarme de calendário
Você pode definir um alarme para lembrar de reuniões e 
aniversários.
1 Abra uma entrada na qual deseje definir um alarme e 

selecione Alarme > Ativado.
2 Defina a Hora do alarme e a Data do alarme.
3 Navegue até Repetir e pressione  para selecionar 

com que freqüência o alarme será repetido.
4 Selecione Concluído.

Para excluir um alarme de calendário, abra a entrada da 
qual você deseja excluir o alarme e selecione Alarme > 
Desativado. 

Visualização do
 Dica! Selecione Opç

alterar o dia inicial da
mostrada quando o ca

Na visualização do mês, a
calendário são marcadas 
canto inferior direito. Na 
memos e os aniversários s
Pressione  para altern
da semana e do dia.

Ícones nas visualizações d
 Datas especiais. Não

Pressione  para ir para
data específica, selecione
data e selecione OK.

Excluir entrada
A exclusão de entradas ven
espaço na memória do ap

Para remover mais de um
para a visualização mensa
entradas e escolha uma d
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io Anteriores a — exclui todas as entradas de calendário 
anteriores a uma determinada data que você definir.

Todas as entradas — exclui todas as entradas do 
calendário.

Configurações de calendário
Para modificar Som alarme calend., Visualização 
padrão, Semana inicia no dia e Título visualiz. sem., 
selecione Opções > Configurações.
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urações do browser
es podem estar disponíveis 
u do provedor de serviços.

igurações de serviço da Web 
xto especial da operadora ou 
ue oferece a página da Web. 
rações’, p. 59. Para obter mais 
peradora ou o provedor de 

rações manualmente
nstruções fornecidas pela 

e Ferramen. > Configs. > 
 acesso e defina as 
 ponto de acesso. Consulte 

exão’, p. 100.
ões > Gerenc. marcadores > 
Escreva um nome para o 
 da página definida como 

.

Web
Várias operadoras mantêm páginas especificamente 
criadas para telefones celulares. Para acessar essas 
páginas, pressione  e selecione Web. As páginas usam 
Wireless Markup Language (WML), Extensible Hypertext 
Markup Language (XHTML) ou Hypertext Markup 
Language (HTML). 

Verifique a disponibilidade de serviços, os preços e as 
tarifas com a sua operadora. As operadoras fornecerão 
também as instruções sobre como usar os serviços. 

 Atalho: Para iniciar uma conexão, pressione e 
mantenha pressionada a tecla  no modo de espera.

Acessar a Web
• Salve as configurações necessárias para acessar 

a página da Web desejada. Consulte ‘Receber as 
configurações do browser’, p. 75 ou ‘Inserir as 
configurações manualmente’, p. 75. 

• Estabeleça uma conexão com a Web. Consulte 
‘Estabelecer uma conexão’, p.76.

• Comece a navegar nas páginas. Consulte ‘Navegar’, 
p. 77.

• Encerre a conexão com a Web. Consulte ‘Encerrar uma 
conexão’, p. 79.

Receber as config
 Dica! As configuraçõ

no site da operadora o

É possível receber as conf
em uma mensagem de te
do provedor de serviços q
Consulte ‘Dados e configu
informações, consulte a o
serviços.

Inserir as configu
Siga cuidadosamente as i
operadora.
1 Pressione , selecion

Conexão > Pontos de
configurações para um
‘Configurações de con

2 Selecione Web > Opç
Adicionar marcador. 
marcador e o endereço
ponto de acesso atual
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ta contendo marcadores para o 

dores manualmente
arcadores, selecione Opções > 
> Adicionar marcador.

 os campos. Somente o endereço 
o. O ponto de acesso padrão será 
or, se nenhum outro for 
e  para inserir caracteres 

 e @. Pressione  para limpar 

Salvar para salvar o marcador.

es
or e selecione Opções > Enviar > 
ressione  para enviar. 
e um marcador por vez.

a conexão
das as configurações de 
cê poderá acessar as páginas. 
dor ou digite o endereço no 
ar o endereço, os marcadores 
o mostrados acima do campo. 
W
eb 3 Para definir o ponto de acesso criado como ponto de 

acesso padrão na Web, selecione Web > Opções > 
Configurações > Ponto de acesso.

Visualização de marcadores
 Glossário: Um marcador consiste em endereço da 

Internet (obrigatório), título do marcador, ponto de 
acesso e, caso a página da Web exija, nome de usuário 
e senha.

Este dispositivo pode conter alguns marcadores 
carregados de páginas não relacionadas à Nokia. A Nokia 
não garante nem se responsabiliza por essas páginas. 
Se você optar por acessá-las, deverá tomar as mesmas 
precauções em relação à segurança ou ao conteúdo 
que tomaria com qualquer página da Internet.

Ícones na visualização de marcadores:

 A página inicial definida para o ponto de acesso 
padrão. Se você usar outro ponto de acesso padrão para 
navegar na Web, a página inicial também mudará.

 A pasta de marcadores automáticos contém 
marcadores ( ) coletados automaticamente durante a 
navegação nas páginas. Os marcadores dessa pasta são 
automaticamente organizados de acordo com o domínio.

 Qualquer marcador mostrando o título ou o endereço 
da Internet do marcador.

 (Se disponível) Pas
download de conteúdo.

Adicionar marca
1 Na visualização de m

Gerenc. marcadores
2 Comece a preencher

URL deve ser definid
atribuído ao marcad
selecionado. Pression
especiais como /, ., :
os caracteres.

3 Selecione Opções > 

Enviar marcador
Navegue até um marcad
Via mensagem texto. P
É possível enviar mais d

Estabelecer um
Depois de armazenar to
conexão necessárias, vo
1 Selecione um marca

campo ( ). Ao digit
correspondentes serã
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te utilize serviços de confiança 
adequada contra programas 

er, os novos links aparecem 
imagens que atuam como 
.

r caixas e fazer seleções, 

a pular para o fim da página 
ício.

rior durante a navegação, 
r não estiver disponível, 
es de navegação > Histórico 
 lista cronológica das páginas 
 de navegação. A lista de 

re que uma sessão é encerrada.

o mais recente do servidor, 
es de navegação > Recarregar.
 selecione Opções > Salv. como 

 visualização de marcadores 
pressione e mantenha 
. Para retornar à visualização 

Opções > Voltar à página.
Pressione  para selecionar um marcador 
correspondente.

2 Pressione  para iniciar o download da página.

Segurança da conexão
O indicador de segurança  será exibido durante uma 
conexão, se a transmissão de dados entre o aparelho e o 
gateway da Internet ou o servidor estiver criptografada.

O ícone de segurança não indica que a transmissão de 
dados entre o gateway e o servidor de conteúdo (ou o local 
no qual o recurso solicitado está armazenado) é segura. 
A operadora assegura a transmissão de dados entre o 
gateway e o servidor de conteúdo.

Selecione Opções > Detalhes > Segurança para visualizar 
os detalhes sobre a conexão, o status de criptografias e as 
informações sobre a autenticação de servidor e usuário.

Os recursos de segurança podem ser necessários para 
alguns serviços, como transações bancárias. Nessas 
conexões, são necessários certificados de segurança. 
Para obter mais informações, consulte a operadora. 
Consulte também ‘Gerenciamento de certificados’, p. 105.

Navegar
 Importante: Somen

e que ofereçam proteção 
prejudiciais.

Em uma página do brows
sublinhados em azul e as 
links têm uma borda azul

Para abrir um link, marca
pressione .

 Atalho: Use  par
e  para ir para o in

Para voltar à página ante
selecione Voltar. Se Volta
selecione Opções > Opçõ
para que seja exibida uma
visitadas durante a sessão
histórico é excluída semp

Para recuperar o conteúd
selecione Opções > Opçõ
Para salvar um marcador,
marcad.

 Dica! Para acessar a
durante a navegação, 
pressionada a tecla 
do browser, selecione 
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leta marcadores automaticamente 
 nas páginas da Web. Os 
zenados na pasta de marcadores 
 organizados de acordo com o 
mbém ‘Configurações da Web’, 

as
ente em páginas cujas 
 com muita freqüência, 

egar quando estiver off-line. 
as salvas, você pode também criar 
s páginas salvas.

 de páginas salvas, pressione  
adores. Na visualização de páginas 
ra abrir uma página salva ( ).

ante a navegação, selecione 
çadas > Salvar página. 

o com o serviço de browser 
a última versão da página, 
ões de navegação > Recarregar. 
n-line depois que a página é 
W
eb Para salvar a página durante a navegação, selecione 

Opções > Opções avançadas > Salvar página. É possível 
salvar páginas na memória do aparelho ou do cartão (se 
inserido) para navegar off-line. Para acessar as páginas 
posteriormente, pressione  na visualização de 
marcadores para abrir a visualização Páginas salvas.

Para inserir um novo endereço URL, selecione Opções > 
Opções de navegação > Ir p/ endereço Web.

É possível fazer download de arquivos que não podem ser 
mostrados na página do browser, como toques musicais, 
imagens, logotipos da operadora, temas e videoclipes. 
Os itens obtidos por download são manipulados pelos 
respectivos aplicativos no aparelho, por exemplo, as 
imagens são salvas na Galeria.

As proteções de direitos autorais podem impedir que 
algumas imagens, toques musicais e outro conteúdo 
sejam copiados, modificados, transferidos ou 
encaminhados.

 Importante: Só instale e utilize aplicativos e outros 
softwares de fontes que ofereçam proteção adequada 
contra vírus e softwares prejudiciais.

 Dica! O browser co
durante a navegação
marcadores são arma
automáticos ( ) e
domínio. Consulte ta
p. 79.

Ver páginas salv
Se você navega regularm
informações não mudam
pode salvá-las para nav
Na visualização de págin
pastas para armazenar a

Para abrir a visualização
na visualização de marc
salvas, pressione  pa

Para salvar a página dur
Opções > Opções avan

Para iniciar uma conexã
e para fazer download d
selecione Opções > Opç
O aparelho permanece o
recarregada.
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iços que você acessou são 
 cache do aparelho.

mória usado para armazenar 
e você tentou acessar ou 
idenciais que exigiam senhas, 
 uso. As informações ou os 

lvos no cache. Para esvaziar o 
 Opções avançadas > Limpar 

da Web
igurações e vá para:

lterar o ponto de acesso padrão, 
ma lista de pontos de acesso 
figurações de conexão’, p. 100.

para selecionar se você deseja 
 a navegação. Se escolher Não, 
steriormente durante a 
ões > Mostrar imagens.

a escolher o tamanho da fonte.

os caracteres de texto não forem 
escolha outra codificação de 
Fazer download e adquirir itens
É possível fazer download de itens como toques musicais, 
imagens, logotipos de operadoras, temas e videoclipes. 
Esses itens podem ser fornecidos gratuitamente ou para 
compra. Os itens obtidos por download são manipulados 
pelos respectivos aplicativos no aparelho, por exemplo, 
as fotos são salvas na Galeria.

 Importante: Só instale e utilize aplicativos e outros 
softwares de fontes que ofereçam proteção adequada 
contra vírus e softwares prejudiciais.

1 Para fazer download do item, navegue até o link e 
pressione .

2 Selecione a opção apropriada para adquirir o item, por 
exemplo, "Comprar".

3 Leia cuidadosamente todas as informações fornecidas.
Para continuar o download, selecione Aceitar. Para 
cancelar o download, selecione Cancelar.

As proteções de direitos autorais podem impedir que 
algumas imagens, toques musicais e outro conteúdo sejam 
copiados, modificados, transferidos ou encaminhados.

Encerrar uma conexão
Selecione Opções > Opções avançadas > Desconectar 
para encerrar a conexão e exibir a página do browser 
off-line ou Opções > Sair para encerrar a conexão e fechar 
o browser.

Limpar o cache
As informações ou os serv
armazenados na memória

O cache é um local da me
dados temporariamente. S
acessou informações conf
esvazie o cache após cada
serviços acessados são sa
cache, selecione Opções >
cache.

Configurações 
Selecione Opções > Conf

Ponto de acesso — para a
pressione  para abrir u
disponíveis. Consulte ‘Con

Carregar imgs. e so... — 
carregar imagens durante
para carregar imagens po
navegação, selecione Opç

Tamanho da fonte — par

Codificação padrão — se 
mostrados corretamente, 
acordo com o idioma.
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ies são usados pelos provedores 
ntificar os usuários e suas 

teúdos usados com freqüência.

ra ativar ou desativar o uso de 

 para ocultar ou mostrar as 
ça.

 para ativar ou desativar o envio 
umas operadoras podem exigir 
ão antes de navegar na Web.

ra escolher se você deseja 
arelho enviar tons DTMF durante 
onsulte também ‘Opções durante 
W
eb Marcad. automáticos — para desativar a coleta 

automática de marcadores, selecione Apagado. Para 
continuar a coletar marcadores automaticamente, mas 
ocultar a pasta na visualização de marcadores, selecione 
Ocultar pasta.

Tamanho da tela — para selecionar o que será mostrado 
durante a navegação. Selecione Sel. apenas teclas ou 
Tela inteira.

Página inicial — para definir a página inicial.

Página de busca — para definir uma página da Web que 
será carregada quando você selecionar Opções > Opções 
de navegação > Abrir página busca na visualização de 
marcadores ou durante a navegação.

Volume — se desejar que o browser emita os sons 
incorporados nas páginas da Web, selecione um nível 
de volume.

Qualidade — se desejar que o layout da página seja 
mostrado com a maior precisão possível no modo Tela 
pequena, selecione Por qualidade. Se não desejar o 
download de folhas de estilo externas em cascata, 
selecione Por velocidade.

Cookies — para ativar ou desativar o recebimento e o 
envio de cookies.

 Glossário: Os cook
de conteúdo para ide
preferências por con

Script Java/ECMA — pa
scripts.

Avisos de segurança —
notificações de seguran

Envio de no. de série —
do número de série. Alg
que você ative essa funç

Confirmar DTMFs — pa
confirmar antes de o ap
uma chamada de voz. C
uma chamada’, p. 27.
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uivos para o cartão de memória 
ivo, selecione um arquivo e 
piar p/ cart. mem./Mover p/ 
mem. telef./Mover p/ mem. 
nados no cartão de memória 

utorais podem impedir que 
usicais e outro conteúdo sejam 

nsferidos ou encaminhados.

a
elecione Todas as músicas, 
adas recen... ou Listas de 
. A música selecionada e 
o começarão a tocar.

uzir e pausar, pressione a 
avançar uma música, pressione 
 tecla . Para retroceder, 
ssionada a tecla .

ssione  ou . Para começar 
 ou a anterior, pressione  
Meus aplicativos
Jogos
Pressione  e selecione Meus aplic. e um jogo. Para 
obter instruções sobre como jogar, selecione Opções > 
Ajuda.

Music player

Pressione  e selecione Meus aplic. > Música. Com o 
music player, é possível reproduzir arquivos de música e 
criar e ouvir listas de reprodução.

 Atenção: 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.

Para exibir as músicas classificadas por álbum ou artista, 
selecione Álbuns ou Artistas. As informações dos álbuns 
ou artistas são reunidas das marcas ID3 dos arquivos de 
música, se disponíveis.

Para copiar ou mover arq
ou a memória do disposit
Opções > Organizar > Co
cart. mem. ou Copiar p/ 
telef. Os arquivos armaze
são indicados com .

As proteções de direitos a
algumas músicas, toques m
copiados, modificados, tra

Reproduzir músic
Para reproduzir música, s
Artistas, Álbuns, Adicion
reproduç... e uma música
outras músicas na exibiçã

Para alternar entre reprod
tecla de navegação. Para 
e mantenha pressionada a
pressione e mantenha pre

Para ajustar o volume, pre
a tocar a música seguinte
ou .
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ensagem 
ânea (bate-papo)
pendentes de disponibilidade 
 acordo com a operadora ou 
lizado.

e Meus aplic. > MI.

a (serviço de rede) permite que 
as pessoas usando mensagens 
icipe de fóruns de discussão 
cos específicos. Várias operadoras 
I nos quais você pode fazer login 
 serviço de MI.

 para iniciar ou continuar uma 
io de MI, Contatos de MI para 
tatus on-line de seus contatos de 

iniciar ou continuar uma conversa 
ários de MI ou Bate-papos 

uma sessão de mensagem 
e você salvou.

 disponibilidade de serviços de 
tarifas na sua operadora. As 
o também as instruções sobre 
s. 
M
eu
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os Para selecionar entre o modo de reprodução aleatória e 

normal, selecione Opções > Mistura. Para escolher se 
a reprodução deve parar no fim da lista ou reiniciar, 
selecione Opções > Repetir.
Para procurar músicas em uma lista, pressione as 
teclas de números para digitar letras na caixa de busca.

Para selecionar várias músicas para listas de reprodução 
ou exclusão, pressione e mantenha pressionada a tecla 

 enquanto pressiona  ou .

Para excluir músicas, selecione-as e pressione . 
A exclusão de uma música a removerá permanentemente 
do cartão de memória.

Listas de reprodução
O music player suporta listas de reprodução simples .m3u. 
Copie as listas de reprodução com arquivos de música ou 
crie-as no music player.

Para adicionar músicas, álbuns ou artistas a uma lista de 
reprodução, selecione os itens e Opções > Adicionar à 
lista de reprodução. Você pode criar uma nova lista ou 
adicionar a uma existente.

Para ouvir uma lista de reprodução, selecione Listas de 
reprodução e uma lista.

Para excluir uma lista de reprodução, vá até ela e 
pressione . A exclusão de uma lista de reprodução 
elimina somente a lista, não os arquivos de música.

MI — m
instant

 Nota: Funções de
e sujeitas a variações de
provedor de serviços uti

Pressione  e selecion

A mensagem instantâne
você converse com outr
instantâneas e que part
(grupos de MI) com tópi
mantêm servidores de M
depois de se registrar no

Selecione Conversações
conversa com um usuár
criar, editar ou exibir o s
MI, Grupos de MI para 
de grupo com vários usu
registrados para exibir 
instantânea anterior qu

 Nota: Verifique a
bate-papo, preços e 
operadoras fornecerã
como usar os serviço
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igurações de MI
gurações > Configs. do MI e vá 

bido somente se os grupos de MI 
vidor) — para digitar um apelido, 

ermitir que os outros o vejam 
ara todos.

ra permitir mensagens de todos, 

ara permitir convites somente 
selecione Só contatos de MI. 
iados pelos contatos de MI que 
e de seus grupos.

para selecionar a velocidade na 
 serão exibidas.

ara classificar os contatos de 
ou por Status on-line.

ara escolher como as 
tatos de MI são atualizadas, 
ff-line, selecione Automático 
Receber as configurações de MI
É necessário salvar as configurações para acessar o serviço 
que deseja usar. É possível receber as configurações em 
uma mensagem de texto especial da operadora ou do 
provedor de serviços que oferece o serviço de MI. Consulte 
‘Dados e configurações’, p. 59. As configurações também 
podem ser feitas manualmente. Consulte ‘Configurações 
do servidor de bate-papo’, p. 85.

Conectar-se a um servidor de MI
Dica: Para fazer login automaticamente em MI ao 

iniciar, selecione Opções > Configurações > Configs. 
serv. > Tipo de login de MI > Ativ. aplic. iniciar.

1 Abra MI para que seu dispositivo se conecte ao servidor 
de MI em uso. Para alterar o servidor de IM em uso e 
salvar os novos servidores de MI, consulte 
‘Configurações do servidor de bate-papo’, p. 85. 

2 Digite sua ID de usuário e senha, e pressione  para 
fazer login. A ID de usuário e a senha para o servidor 
de MI são obtidas na sua operadora.
Selecione Cancelar para permanecer off-line; para 
fazer login no servidor de MI mais tarde, selecione 
Opções > Fazer login. Não será possível enviar ou 
receber mensagens quando você estiver off-line. 

3 Para fazer logout, selecione Opções > Fazer logout.

Modificar as conf
Selecione Opções > Confi
para:

Usar nome exib. tela (exi
forem suportados pelo ser
selecione Sim.

Presença no MI — para p
on-line, selecione Ativa p

Permitir mensag. de — pa
selecione Todos.

Permitir convites de — p
dos seus contatos de MI, 
Os convites de MI são env
desejam que você particip

Veloc. rolagem mens. — 
qual as novas mensagens

Ordenar contatos MI — p
MI em ordem Alfabética 

Rec. disponibilidade — p
informações sobre os con
quer estejam on-line ou o
ou Manual. 
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em particular a um participante, 
iar mens. partic., selecione o 
ensagem e pressione . 

nsagem particular que foi enviada 
sagem e Opções > Responder.

s de MI que estão on-line a entrar 
ne Opções > Enviar convite, 
e deseja convidar, escreva a 

 pressione .

gens de alguns participantes, 
queando opções e a opção 

ivo as mensagens que são trocadas 
u quando você entra em um grupo 
> Gravar bate-papo, digite um 

 conversa e pressione . Para 
 selecione Opções > Interr. 

 gravada são automaticamente 
egistrados.

s registrados, na visualização 
apos regist., selecione a 
.

M
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os Procurar usuários e grupos de MI

Para procurar grupos, na exibição Grupos do MI, 
selecione Opções > Buscar. É possível buscar por 
Nome do grupo, Tópico e Membros (ID do usuário).

Para procurar usuários, na exibição Contatos de MI, 
selecione Opções > Novo contato do MI > Buscar no 
servidor. Você pode buscar por Nome do usuário, ID do 
usuário, Número do telefone e Endereço de e-mail.

Entrar e sair de um grupo de MI
Para entrar em um grupo de MI que você salvou, vá para 
o grupo e pressione .

Para entrar em um grupo de MI que não está na lista, mas 
cuja ID do grupo você conhece, selecione Opções > 
Entrar novo grupo. Digite a ID do grupo e pressione .

Para sair do grupo de MI, selecione Opções > Sair do 
grupo de MI.

Bate-papo
Depois de entrar em um grupo do MI, você pode exibir as 
mensagens que estão sendo trocadas no grupo e enviar 
suas próprias mensagens.

Para enviar uma mensagem, escreva-a no campo do editor 
de mensagens e pressione .

Para enviar uma mensag
selecione Opções > Env
destinatário, escreva a m

Para responder uma me
a você, selecione a men

Para convidar os contato
no grupo do MI, selecio
selecione os contatos qu
mensagem de convite e

Para não receber mensa
selecione Opções > Blo
desejada.

Gravar bate-papos
Para gravar em um arqu
durante uma conversa o
de MI, selecione Opções
nome para o arquivo da
interromper a gravação,
gravação.

Os arquivos da conversa
salvos em Bate-papos r

Para exibir os bate-papo
principal, selecione B-p
conversa e pressione 
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te de conversação nos contatos 
nte e selecione Opções > Adic. 

omáticas para mensagens 
es > Ativar resp. autom. 
 Concluído. Você ainda poderá 

I para recuperar as listas de 
 servidor ou para adicionar 
-papo a uma lista de contatos. 
o servidor, a lista de contatos 
iormente será recuperada 

 de MI
s do MI para ver uma lista 
ê salvou ou nos quais entrou. 

 servidor de 

igurações > Configs. de 
er as configurações em uma 
ial da operadora ou do provedor 
Exibir e iniciar conversas
Vá para a exibição Conversações para ver uma lista de 
participantes de conversas individuais com os quais 
você tenha uma conversa em andamento.

Para exibir uma conversa, vá para um participante e 
pressione .

Para continuar a conversação, escreva a mensagem e 
pressione .

Para retornar à lista de conversações sem encerrar a 
conversa, selecione Voltar.

Para encerrar uma conversação, selecione Opções > 
Encerrar convers. As conversações em curso são 
automaticamente encerradas ao sair do MI.

Para iniciar uma nova conversa, selecione Opções > 
Nova conversação e, em seguida, vá para:

Selec. destinatário — para ver uma lista dos contatos de 
bate-papo salvos que estão atualmente on-line. Vá para 
o contato com o qual deseja iniciar uma conversa e 
pressione .

Digitar ID do usuário — para digitar a ID do usuário 
com o qual deseja iniciar uma conversa e pressione .

 Glossário: A ID do usuário é fornecida pela 
operadora para aqueles que se cadastram no serviço.

Para salvar um participan
do MI, vá para o participa
à lista cont. MI.

Para enviar respostas aut
recebidas, selecione Opçõ
Digite o texto e selecione
receber mensagens.

Contatos de MI
Vá para os Contatos de M
contatos de bate-papo do
um novo contato de bate
Quando você fizer login n
de bate-papo usada anter
automaticamente.

Gerenciar grupos
Vá para a exibição Grupo
dos grupos de MI que voc

Configurações do
bate-papo
Selecione Opções > Conf
servidor. É possível receb
mensagem de texto espec



86
M
eu

s 
ap

lic
at

iv
os de serviços que oferece o serviço de bate-papo. A ID de 

usuário e a senha são obtidas na operadora ao se 
cadastrar no serviço. Se você não souber a sua ID de 
usuário ou a senha, entre em contato com a operadora.

Para alterar o servidor de MI ao qual deseja se conectar, 
selecione Servidor padrão.

Para adicionar um novo servidor à lista de servidores de 
MI, selecione Servidores > Opções > Novo servidor. 
Digite as seguintes configurações:

Nome do servidor — digite o nome para o servidor de 
bate-papo.

Ponto acesso em uso — selecione o ponto de acesso que 
deseja usar para o servidor.

Endereço Web — digite o endereço do URL do servidor 
de MI.

ID do usuário — digite sua ID de usuário.

Senha — digite sua senha de login.
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orking Profile (Perfil de rede 
Perfil de fone de ouvido), 
e viva-voz), Generic Object 
e troca de objetos genéricos), 
de envio de objeto), File Transfer 
ncia de arquivo), Basic Imaging 
básicas) e Human Interface 
spositivo de interface humana). 
bilidade com outros dispositivos 
ecnologia Bluetooth, utilize 
s para este modelo. Consulte os 
ositivos para determinar a sua 
 dispositivo.

corresponde a um serviço ou 
mo dispositivos diferentes se 
, o Perfil viva-voz é usado entre o 
 celular. Para serem compatíveis, 
uportar os mesmos perfis.

 possível que existam restrições 
ogia Bluetooth. Consulte as 
eradora.

izam a tecnologia Bluetooth 
eração em segundo plano, 
Conectividade
Conectividade Bluetooth

Você pode conectar-se a outros dispositivos compatíveis 
com a tecnologia Bluetooth. Os dispositivos compatíveis 
podem incluir celulares, computadores e acessórios, 
como fones de ouvido e kits veiculares. É possível usar a 
tecnologia Bluetooth para enviar imagens, videoclipes, 
clipes de música e de som e notas, para se conectar a um 
PC compatível (por exemplo, para transferir arquivos) ou 
para se conectar a uma impressora compatível para 
imprimir imagens com Impres. imagem. Consulte 
‘Impressão de imagem’, p. 46.

Como os dispositivos com tecnologia Bluetooth se 
comunicam usando ondas de rádio, o seu dispositivo e os 
outros dispositivos não precisam estar no campo de visão 
direto. Os dois dispositivos só precisam estar a uma 
distância máxima de 10 metros (32 pés) um do outro, 
embora a conexão esteja sujeita a interferências de 
obstruções como paredes ou outros dispositivos eletrônicos.

Este dispositivo está em conformidade com a Especificação 
Bluetooth 1,2 e suporta os seguintes perfis: Basic Printing 
Profile (Perfil de impressão básica), Generic Access Profile 
(Perfil de acesso genérico), Serial Port Profile (Perfil de 

porta serial), Dial-up Netw
dial-up), Headset Profile (
Handsfree Profile (Perfil d
Exchange Profile (Perfil d
Object Push Profile (Perfil 
Profile (Perfil de transferê
Profile (Perfil de imagens 
Device Profile (Perfil de di
Para garantir a interopera
que oferecem suporte à t
acessórios Nokia aprovado
fabricantes de outros disp
compatibilidade com este

Glossário: Um perfil 
uma função e define co
conectam. Por exemplo
dispositivo viva-voz e o
os dispositivos devem s

Em determinados locais, é
relativas ao uso da tecnol
autoridades locais ou a op

O uso de funções que util
ou a permissão de sua op
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 usando Bluetooth, defina-o como 
 Visib.do meu telefone > Oculto.

m um dispositivo desconhecido.

ndo uma conexão 

ões Bluetooth ativas ao mesmo 
smo conectado a um fone de 
nsferir arquivos para outro 

o Bluetooth
 no modo de espera, uma conexão 
.
scando, seu dispositivo está 
r a outro dispositivo.
do continuamente, a conexão 
.
exto usando uma conexão 
 mensagens de texto), abra Notas, 
ecione Opções > Enviar > Via 

e armazena o item que você quer 
 para enviar uma imagem para 

patível, abra a Galeria.
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e simultaneamente com outras funções, aumenta o 
consumo da bateria e reduz a sua vida útil.

Se o dispositivo estiver bloqueado, não será possível usar 
a conectividade Bluetooth. Consulte ‘Segurança’, p. 103 
para obter mais informações sobre o travamento do 
dispositivo.

Configurações de conexão Bluetooth
Pressione  e selecione  Conectiv. > Bluetooth. Ao 
abrir o aplicativo pela primeira vez, você será solicitado a 
definir um nome para o dispositivo. Depois de definir uma 
conexão Bluetooth e alterar a opção Visib. do meu 
telefone para Visto por todos, o dispositivo e esse nome 
poderão ser vistos por outros usuários de dispositivos com 
tecnologia Bluetooth.

Selecione entre as seguintes opções:

Bluetooth — selecione Ativado ou Desativado. Para se 
conectar a outro dispositivo compatível, primeiro defina 
a conectividade Bluetooth como Ativado e depois 
estabeleça uma conexão.

Visib.do meu telefone — para permitir que o dispositivo 
seja encontrado por outros dispositivos com tecnologia 
Bluetooth, selecione Visto por todos. Para ocultá-lo de 
outros dispositivos, selecione Oculto.

Nome do telefone — edite o nome do seu dispositivo.

Dicas de segurança
Quando você não estiver
Desativado ou selecione

Não faça pareamento co

Enviar dados usa
Bluetooth
Pode haver várias conex
tempo. Por exemplo, me
ouvido, você poderá tra
dispositivo compatível.

 Indicadores de conexã
• Quando  é exibido

Bluetooth está ativa
• Quando  está pi

tentando se conecta
• Quando  é exibi

Bluetooth está ativa
 Dica! Para enviar t

Bluetooth (em vez de
escreva o texto e sel
Bluetooth.

1 Abra o aplicativo qu
enviar. Por exemplo,
outro dispositivo com
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reço exclusivo do seu 
digo *#2820# no modo 

dos
ento é uma autenticação. 
ispositivos com tecnologia 
binar uma senha comum e usar 
s dois dispositivos para poder 
 sem uma interface de usuário 
 fábrica.

etooth, pressione  para abrir 
s pareados ( ). 

e sua própria senha (de 1 
om o proprietário do outro 
mo código. A senha é usada 

o, selecione Opções > Novo 
tivos com tecnologia Bluetooth 
 de alcance são listados na tela, 
ispositivo e digite a senha. 
digitada no outro dispositivo 
nto, o dispositivo será salvo 
s pareados.

ão indicados por  na busca de 
2 Selecione o item (por exemplo, uma imagem) e 
Opções > Enviar > Via Bluetooth. Os dispositivos 
com tecnologia Bluetooth que se encontram na área de 
alcance são listados na tela, um por um. Você verá um 
ícone, o nome, o tipo ou uma abreviação do dispositivo.

 Dica! Se você procurou dispositivos antes, 
primeiro será exibida uma lista dos dispositivos 
encontrados anteriormente. Para iniciar uma nova 
busca, selecione Mais dispositivos. Se você desligar 
o dispositivo, a lista será apagada.

Ícones do dispositivo: 
 — computador;  — celular;  — áudio ou vídeo; 
 — fone de ouvido;  — outros.

Para interromper a procura, pressione Parar. A lista de 
dispositivos é interrompida.

3 Selecione o dispositivo com o qual deseja se conectar.
4 Se o outro dispositivo exigir o pareamento antes de 

transmitir os dados, um som será emitido e será 
solicitada uma senha. Consulte ‘Dispositivos pareados’, 
p. 89.

5 Quando a conexão for estabelecida, Enviando dados 
será exibido.

A pasta Enviadas em Mensags. não armazena as 
mensagens enviadas usando a conectividade Bluetooth.

 Dica! Quando estiver procurando dispositivos, 
alguns poderão mostrar somente os endereços 
exclusivos (endereços de dispositivos). 

Para encontrar o ende
dispositivo, digite o có
de espera.

Dispositivos parea
Glossário: O paream

Os usuários dos dois d
Bluetooth devem com
a mesma senha para o
pareá-los. Dispositivos
contêm uma senha de

Na exibição principal Blu
a exibição dos dispositivo

Antes do pareamento, cri
a 16 dígitos) e combine c
dispositivo de usar o mes
somente uma vez.

Para parear um dispositiv
disp. pareado. Os disposi
que se encontram na área
um por um. Selecione o d
A mesma senha deve ser 
também. Após o pareame
na exibição de dispositivo

Os dispositivos pareados s
dispositivo. 
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sando uma conexão 

dos usando uma conexão 
emitido e você deverá responder se 
ceitar,  será exibido e o item 
 de entrada em Mensags. As 
ando uma conexão Bluetooth são 
lte ‘Caixa de entrada — receber 

tividade Bluetooth
idade Bluetooth, selecione 
.

C
itivo com uma variedade de 
ção de dados e de conectividade 
Suite, é possível, por exemplo, 
lendário e notas de atividades e 
 seu aparelho e um PC compatível. 

om o PC para sincronizar com o 
Co
ne

ct
iv
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ad

e  Dica! Para definir uma abreviação (apelido ou alias) 
para um dispositivo pareado, vá para o dispositivo e 
selecione Opções > Atribuir abreviação na exibição 
de dispositivos pareados. Esse nome ajudará a 
reconhecer um dispositivo durante uma busca 
ou quando um dispositivo solicitar uma conexão.

Para definir um dispositivo como autorizado ou não 
autorizado, vá para um dispositivo e selecione Opções 
e uma das seguintes opções:

Def. como autoriz. — conexões entre seu dispositivo 
e o dispositivo especificado serão feitas sem seu 
conhecimento. Nenhuma aceitação ou autorização 
adicional será necessária. Use esse status para seus 
próprios dispositivos, como o fone de ouvido compatível 
ou PC, ou dispositivos que pertençam a pessoas de sua 
confiança.  indica dispositivos autorizados na exibição 
de dispositivos pareados.

Def. não autorizado — as solicitações de conexão desse 
dispositivo sempre deverão ser aceitas separadamente.

Para cancelar um pareamento, vá para o dispositivo e 
selecione Opções > Excluir. Para cancelar todos os 
pareamentos, selecione Opções > Excluir todos.

Dica! Se você estiver conectado a um dispositivo 
no momento e excluir o pareamento com ele, o 
pareamento será removido imediatamente e a 
conexão desligada.

Receber dados u
Bluetooth
Quando você receber da
Bluetooth, um som será 
aceita a mensagem. Se a
colocado na pasta Caixa
mensagens recebidas us
indicadas por . Consu
mensagens’, p. 58.

Desligar a conec
Para desligar a conectiv
Bluetooth > Desativado

Conexões do P
Você pode usar o dispos
aplicativos de comunica
do PC. Com o Nokia PC 
sincronizar contatos, ca
transferir imagens entre

Sempre crie a conexão c
dispositivo.



Co
ne

ct
iv

id
ad

e

91

ador de conexão

ões de dados ativas ao 
ispositivo na rede GSM.
  Conectiv. > Ger. con. para 
conexões de dados, exibir 
de de dados enviados e 
xões. Ao abrir Ger. con., 

ertas: conexões de chamada 
e de dados ( )
xão
 obtida por upload ou download 
ostrada somente para conexões 

exão (mostrada somente para 

 das chamadas cobrado pela 
, dependendo dos recursos da 
s para cobrança, etc.

o, vá para uma conexão e 
nectar.

nexões abertas no momento, 
nectar todas.
Para obter mais informações sobre como instalar o Nokia 
PC Suite (compatível com Windows 2000 e Windows XP), 
consulte o Manual do Usuário e a ajuda do Nokia PC Suite 
na seção "Instalar" do CD-ROM. 

CD-ROM
O CD-ROM será iniciado quando for inserido na unidade 
de CD-ROM de um PC compatível. Caso contrário, siga 
este procedimento: abra o Windows Explorer, clique com 
o botão direito do mouse na unidade de CD-ROM na qual 
o CD foi inserido e selecione Reprodução automática.

Seu dispositivo como modem
É possível usar o dispositivo como modem para enviar 
e receber e-mail ou se conectar à Internet com um PC 
compatível, usando uma conexão Bluetooth ou um cabo 
de dados. Instruções de instalação detalhadas são 
fornecidas no Manual do Usuário do Nokia PC Suite 
nas opções de Modem no CD-ROM.

Dica! Ao usar o Nokia PC Suite pela primeira vez, para 
conectar o dispositivo a um PC compatível e para usar 
o Nokia PC Suite, use o assistente Get Connected 
disponível no Nokia PC Suite. Consulte o CD-ROM 
fornecido no pacote de venda.

Gerenci

É possível ter várias conex
mesmo tempo usando o d
Pressione  e selecione
exibir o status das várias 
detalhes sobre a quantida
recebidos e encerrar cone
você verá o seguinte:
• Conexões de dados ab

de dados ( ) e pacot
• O status de cada cone
• A quantidade de dados

para cada conexão (m
e pacote de dados)

• A duração de cada con
chamadas de dados)

Nota: O tempo real
operadora pode variar
rede, arredondamento

Para encerrar uma conexã
selecione Opções > Desco

Para encerrar todas as co
selecione Opções > Desco
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ização remota

pendentes de disponibilidade e 
e acordo com a operadora ou 

 utilizado.

e  Conectiv. > Sincroniz. 
e você sincronize as notas, 
os com vários aplicativos de 

e endereços em um computador 
et.

tecnologia SyncML para 
ara obter informações sobre 
L, consulte o fornecedor do 
 ou o catálogo de endereços 
onizar dados.

nfigurações de sincronização 
exto especial. Consulte ‘Dados e 

erfil de sincronização
er sido definido, seu dispositivo 
eseja criar um novo perfil. 

erfil além dos existentes, selecione 
il de sincr. Escolha se deseja fazer 
Co
ne
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e Exibir detalhes de conexões de dados
Para que sejam exibidos os detalhes de uma conexão, 
vá para uma conexão e selecione Opções > Detalhes.

Nome — o nome do ponto de acesso da Internet (IAP) 
em uso ou o nome da conexão de modem se for dial-up.

Portad. — o tipo de conexão de dados: Ch. de dados, 
GSM alta vel. ou Dad. pacote.

Status — o status atual da conexão: Conectando, Con. 
(inativa), Con.(ativa), Cham. retida, Desconectdo. ou 
Desconect.

Recebida — a quantidade de dados, em bytes, recebidos 
pelo seu dispositivo.

Enviadas — a quantidade de dados, em bytes, enviados 
pelo seu dispositivo.

Duração — o tempo durante o qual a conexão está aberta.

Velocid. — a velocidade atual, tanto de envio quanto de 
recebimento de dados, em kilobytes por segundo.

Nome — o nome do ponto de acesso usado.

Compartilhamento (não será exibido se a conexão não 
for compartilhada) — o número de aplicativos que utiliza 
a mesma conexão.

Sincron

Nota: Funções de
sujeitas a variações d
provedor de serviços

Pressione  e selecion
A Sincroniz. permite qu
o calendário e os contat
calendário e catálogo d
compatível ou na Intern

Esse aplicativo utiliza a 
fazer a sincronização. P
compatibilidade SyncM
aplicativo de calendário
com o qual deseja sincr

Você pode receber as co
em uma mensagem de t
configurações’, p. 59. 

Criar um novo p
1 Se nenhum perfil tiv

perguntará se você d
Selecione Sim.
Para criar um novo p
Opções > Novo perf
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. — selecione Não para que o 
ntes de uma sincronização ser 

strado somente se Portadora de 
 como Web) — selecione Sim 
de usuário da rede e uma senha. 
bir os campos de nome de 

ecionar Contatos, Calendário 

 sincronizar o banco de dados 

moto, digite um caminho 
o de dados remoto de 
 de endereços ou notas no 

ronização: Normal 
eral), Só para servidor ou 

 salvar as configurações e 
o principal.

roniz., você poderá ver os 
nização e o tipo de dados a 
as configurações usando os valores padrão ou copiar os 
valores de um perfil existente para ser utilizado como 
base do novo perfil.

2 Defina o seguinte:
Nome perfil de sincr. — forneça um nome descritivo 
para o perfil.
Portadora de dados — selecione o tipo de conexão: 
Web ou Bluetooth.
Ponto de acesso (exibido somente se Portadora de 
dados estiver definida como Web) — selecione um 
ponto de acesso para usar na conexão de dados.
Endereço do host — o endereço IP do servidor host. 
Entre em contato com a operadora ou com o 
administrador do sistema para obter os valores 
corretos.
Porta (mostrado somente se Portadora de dados 
estiver definida como Web) — entre em contato com 
a operadora ou com o administrador do sistema para 
obter os valores corretos.
Nome do usuário — a sua ID de usuário para o servidor 
de sincronização. Entre em contato com a operadora ou 
com o administrador do sistema para obter a ID correta.
Senha — digite sua senha. Entre em contato com a 
operadora ou com o administrador do sistema para 
obter o valor correto.
Permitir req. sinc. — selecione Sim para permitir 
que o servidor inicie a sincronização.

Aceit. todas req. sinc
dispositivo pergunte a
iniciada pelo servidor.
Autentic. da rede (mo
dados estiver definida
para digitar um nome 
Pressione  para exi
usuário e senha.
Pressione  para sel
ou Notas.
• Selecione Sim para

selecionado.
• Em Banco dados re

correto para o banc
calendário, catálogo
servidor.

• Selecione Tipo sinc
(sincronização bilat
Só para telefone.

3 Selecione Voltar para
retornar para a exibiçã

Sincronizar dados
Na exibição principal Sinc
diferentes perfis de sincro
ser sincronizado.
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 recebimento das definições de 
ora, selecione Opções > Ativar 
ivar config.

e perfil de servidor
 operadora para obter as 

gite um nome para o servidor de 

a ID exclusiva para identificar o 
o.

gite uma senha para identificar o 
or.

cione um ponto de acesso para ser 
o servidor.

ite o endereço do URL do servidor.

o da porta do servidor.

ha — digite seu nome de usuário 

 para receber definições de 
r, selecione Sim.

ara que seu dispositivo solicite 
 de aceitar uma configuração do 
Co
ne
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e 1 Selecione um perfil de sincronização e Opções > 
Sincronizar. O status da sincronização é exibido 
na parte inferior da tela.
Para cancelar a sincronização antes que ela seja 
completada, pressione Cancelar.

2 Você será notificado quando a sincronização estiver 
concluída. Após a conclusão da sincronização, 
selecione Opções > Ver log para abrir um arquivo de 
log que mostra o status da sincronização (Completa 
ou Incompleta) e a quantidade de entradas de 
calendário, contatos ou notas que foram adicionadas, 
atualizadas, excluídas ou descartadas (não 
sincronizadas) no dispositivo ou no servidor.

Gerenciador 
de dispositivos

Pressione  e selecione  Conectiv. > Ger. disp. Você 
pode receber perfis de servidor e diferentes definições 
de configuração da operadora ou do departamento de 
gerenciamento de informações da empresa. As definições 
de configuração podem incluir configurações de ponto de 
acesso para conexões de dados e outras configurações 
usadas por diferentes aplicativos no seu dispositivo. 

Para se conectar a um servidor e receber as definições 
de configuração para o seu dispositivo, vá para um 
perfil e selecione Opções > Iniciar configuração.

Para permitir ou negar o
configuração da operad
configuração ou Desat

Configurações d
Entre em contato com a
configurações corretas. 

Nome do servidor — di
configuração.

ID do servidor — digite 
servidor de configuraçã

Senha do servidor — di
seu dispositivo no servid

Ponto de acesso — sele
usado na conexão com 

Endereço do host — dig

Porta — digite o númer

Nome do usuário e Sen
e senha.

Permit. configuração —
configuração do servido

Auto-aceitar todas — p
uma confirmação antes
servidor, selecione Não.
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or

omo Comprimento de uma 
a (metro), pressione  e 
rsor.

 Conversor é limitada e podem 
amento.
 e pressione  para abrir uma 
ara a medida que deseja usar e 

po Unidade e pressione . 
a qual deseja fazer a conversão 
ra o próximo campo Unidade e 
ra a qual deseja fazer a 

po Quantid. e digite o valor que 
tro campo Quantid. é alterado 
icando o valor da conversão.
icionar um ponto decimal e  
(para temperatura) e E 
Office
Calculadora

Para somar, subtrair, multiplicar, dividir, calcular raiz 
quadrada e porcentagens, pressione  e selecione 
Office > Calculad.

 Nota: A precisão da calculadora é limitada e foi 
projetada para fazer cálculos simples.

Para salvar um número na memória (indicada por M), 
selecione Opções > Memória > Salvar. Para recuperar 
um número na memória, selecione Opções > Memória > 
Reutilizar. Para apagar um número na memória, selecione 
Opções > Memória > Limpar.
Calcular porcentagens
1 Digite um número do qual você deseja calcular 

uma porcentagem.
2 Selecione , ,  ou .
3 Digite a porcentagem.
4 Selecione .

Convers

Para converter medidas c
unidade (jarda) para outr
selecione Office > Conve

Observe que a precisão do
ocorrer erros de arredond
1 Vá para o campo Tipo

lista de medidas. Vá p
selecione OK.

2 Vá para o primeiro cam
Selecione a unidade d
e pressione OK. Vá pa
selecione a unidade pa
conversão.

3 Vá até o primeiro cam
deseja converter. O ou
automaticamente, ind
Pressione  para ad
para os símbolos +, - 
(expoente).
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erar a moeda base, digite as novas 
taxas de câmbio previamente 
eradas. 

des

e Office > Atividade para 
 uma lista de tarefas.

a, pressione qualquer tecla 
r a tarefa no campo Assunto.

tarefa, vá para o campo 
a data.

 da nota de Atividades, vá para 
ressione  para selecionar a 
 prioridade são  (Alta) e  
e para Normal.

como concluída, vá até ela na lista 
ne Opções > Marcar como feita.

fa, vá até ela na lista em 
pções > Marcar c/ não feita.
O
ff

ic
e  Dica! Para alterar a ordem do conversor, digite o 

valor no segundo campo Quantid. O resultado é 
mostrado no primeiro campo Quantid.

Definir a moeda base e as taxas de 
câmbio
Antes de fazer conversões de moeda, escolha uma moeda 
base e adicione taxas de câmbio. O valor da moeda base é 
sempre 1. A moeda base determina as taxas de conversão 
de outras moedas.
1 Selecione Conversor > Opções > Taxas de câmbio. 

Uma lista de moedas será aberta e a moeda base 
atual estará exibida no início da lista.

 Dica! Para renomear uma moeda, vá para a 
exibição de taxas de câmbio, até a moeda e 
selecione Opções > Renomear moeda.

2 Para alterar a moeda base, vá para a moeda e 
selecione Opções > Definir moeda base.

3 Adicione as taxas de câmbio. Vá para a moeda e digite 
uma nova taxa, isto é, quantas unidades de moeda são 
equivalentes a uma unidade da moeda base 
selecionada.

Após a inserção de todas as taxas de câmbio necessárias, 
você poderá fazer as conversões de moeda.

 Nota: Quando alt
taxas, pois todas as 
configuradas serão z

Ativida

Pressione  e selecion
escrever notas e manter

Para adicionar uma not
para começar a escreve

Para definir o prazo da 
Vencimento e digite um

Para definir a prioridade
o campo Prioridade e p
prioridade. Os ícones de
(Baixa). Não existe ícon

Para marcar uma tarefa 
em Atividades e selecio

Para restaurar uma tare
Atividades e selecione O
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Notas

Pressione  e selecione Office > Notas para escrever 
notas. Você poderá enviar notas para outros dispositivos 
compatíveis e salvar os arquivos de texto sem formatação 
(formato .txt) recebidos em Notas. 

Gravador

Pressione  e selecione Office > Gravador para gravar 
conversas telefônicas e memos de voz. Se você estiver 
gravando uma conversa, as duas pessoas ouvirão um 
som de cinco em cinco segundos durante a gravação.
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ores usados, por exemplo, em 
leciona o idioma de acordo com as 
IM. Quando o idioma do texto da 
itivo é reiniciado.

urações em Idioma do telefone 
dos os aplicativos do dispositivo 

teração permanecerá ativa até as 
as novamente.

lteração do idioma afeta os 
especiais, disponíveis quando 
onário de texto previsto usado.

étodo de texto previsto como 
 para todos os editores no 
 de texto previsto não está 
 idiomas.

de apresentação ou o logotipo 
 sempre que o telefone for ligado. 
sar a imagem padrão, Texto para 
as-vindas (até 50 letras) ou 
 uma foto ou imagem na Galeria.

 você pode restaurar algumas 
alores originais. Para isso, é 
loqueio. Consulte ‘Telefone e SIM’, 
Fe
rr

am
en

ta
s Ferramentas

Tecla mídia
Pressione  para abrir o atalho atribuído à tecla 
multimídia. Pressione  novamente para retornar à 
exibição anterior. Para atribuir um novo atalho, pressione 

 e selecione Ferramen. > Tecla míd. > Opções > 
Alterar. Escolha um aplicativo na lista e selecione OK.

O atalho ficará disponível sempre que você pressionar .

Configurações

Para alterar as configurações, pressione  e selecione 
Ferramen. > Configs. Vá para um grupo de configurações 
e pressione  para abri-lo. Vá para a configuração que 
deseja alterar e pressione .

Configurações do telefone

Geral
Idioma do telefone — a alteração do idioma dos textos da 
tela no seu aparelho também afeta o formato usado para 

data e hora e os separad
cálculos. Automático se
informações do cartão S
tela é alterado, o dispos

Se você alterar as config
ou Idioma de escrita, to
serão afetados e essa al
definições serem alterad

Idioma de escrita — a a
caracteres, inclusive os 
se escreve texto e o dici

Dicionário — defina o m
Ativado ou Desativado
dispositivo. O dicionário
disponível para todos os

Boas-vindas — o texto 
será exibido brevemente
Selecione Padrão para u
escrever uma nota de bo
Imagem para selecionar

Configs. originais tel. —
configurações para os v
necessário o código de b
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r o brilho da tela, aumentando-
ho da tela é ajustado 
do com o ambiente.

 economia de energia na tela é 
imite termina. 

lecione um tempo limite após 
ela principal será desligada.

ções de chamadas

 defina se o número do telefone 
rá oculto (Não) para a pessoa à 
 o valor poderá ser definido pela 
a assinatura (Padrão) (serviço 

e a espera de chamadas for 
a rede o notificará de uma nova 
a chamada em curso. Selecione 

a rede ative a espera de 
 solicitar que a rede desative a 
erificar status para verificar 
não.

lecione Sim para enviar uma 
m está chamando informando 
p. 104. Após a redefinição, o dispositivo poderá demorar 
mais para ligar. Os documentos e os arquivos não serão 
afetados.

Modo de espera
Espera ativa — use atalhos para os aplicativos no modo de 
espera na tela principal. Consulte ‘Modo de espera ativa’, 
p. 22.

Tecla sel. esquerda — para atribuir um atalho à tecla de 
seleção esquerda ( ) no modo de espera, selecione um 
aplicativo na lista.

Tecla seleção direita — para atribuir um atalho à tecla de 
seleção direita ( ) no modo de espera, selecione um 
aplicativo na lista.

Aplics. espera ativa — selecione os atalhos de 
aplicativos que aparecerão no modo de espera ativa. 
Essa configuração só estará disponível se a Espera 
ativa estiver ativada.

Também é possível atribuir atalhos de teclado para 
pressionamentos diferentes da tecla de navegação 
selecionando um aplicativo na lista. Os atalhos da tecla 
de navegação não estarão disponíveis se a espera ativa 
estiver ativada.

Logo da operadora — essa configuração só ficará visível se 
você receber e salvar um logotipo da operadora. Escolha se 
o logotipo da operadora será ou não exibido.

Tela
Brilho — você pode altera
o ou diminuindo-o. O bril
automaticamente de acor

Limite econ. energia — a
ativada quando o tempo l

T. limite iluminação — se
o qual a luz de fundo da t

Configura

Enviar ID de chamada —
será exibido (Sim) ou fica
qual você está ligando, ou
operadora no momento d
de rede).

Espera de chamadas — s
ativada (serviço de rede), 
chamada enquanto há um
Ativar para solicitar que 
chamadas, Cancelar para
espera de chamadas ou V
se a função está ativa ou 

Recusar cham. SMS — se
mensagem de texto a que
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 linhas. Selecione a linha que será 
das e enviar mensagens de texto. 
poderão ser atendidas nas duas 
nte da linha selecionada. Se você 
 tiver se cadastrado nesse serviço 

er chamadas. Se a linha 2 for 
bido no modo de espera.

 entre as linhas, pressione e 
da a tecla  no modo de espera.

vitar a seleção de linha (serviço 
tivar se for suportado pelo cartão 
nfiguração, é necessário o código 

rações de conexão

 e pontos de acesso
conexões de pacote de dados ( ), 

.

 Packet Radio Service (GPRS) 
acote de dados na qual as 

iadas em pequenos pacotes 
óvel.
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por que não foi possível atender a chamada. Consulte 
‘Atender ou recusar chamadas’, p. 26.

Texto da mensagem — escreva o texto que será enviado 
em uma mensagem de texto quando você recusar uma 
chamada.

Imagem na ch. vídeo — você pode negar o envio de vídeo 
quando receber uma chamada de vídeo. Selecione uma 
imagem para ser exibida no lugar do vídeo.

Rediscagem autom. — selecione Ativar para que seu 
aparelho faça, no máximo, dez tentativas de conexão 
após uma tentativa sem êxito. Para parar a rediscagem 
automática, pressione .

Resumo após cham. — ative essa configuração se 
desejar que o dispositivo exiba rapidamente a duração 
aproximada da última chamada.

Discagem rápida — selecione Ativado para que os 
números atribuídos às teclas de discagem rápida (  - 

) possam ser discados quando você pressionar e 
mantiver pressionada a tecla. Consulte também ‘Discagem 
rápida de um número de telefone’, p. 25.

Atend. c/ qualq. tecla — selecione Ativado para atender 
uma chamada pressionando rapidamente qualquer tecla 
do teclado, exceto , ,  e .

Linha em uso — essa configuração (serviço de rede) só 
aparecerá se o cartão SIM aceitar dois números 

telefônicos, isto é, duas
usada para fazer chama
As chamadas recebidas 
linhas, independenteme
selecionar Linha 2 e não
de rede, não poderá faz
selecionada,  será exi

 Dica! Para alternar
mantenha pressiona

Troca de linha — para e
de rede), selecione Desa
SIM. Para alterar essa co
PIN2.

Configu

Conexões de dados
O seu aparelho suporta 
como GPRS na rede GSM

 Glossário: General
usa a tecnologia de p
informações são env
de dados pela rede m



Fe
rr

am
en

ta
s

101

xões de pacotes de dados estão 

e pacote de dados está retida 
nte uma chamada de voz, por 

es de ponto de acesso
figurações de ponto de acesso 
xto de um provedor de serviços 
arelho. Consulte ‘Dados e 

 de acesso, pressione  e 
nfigs. > Conexão > Pontos 

 estar protegido ( ) pela 
or de serviços. Os pontos de 
dem ser editados nem excluídos.

ém ‘Receber configurações de 
8, ‘E-mail’, p. 66 e ‘Acessar a 

nstruções fornecidas pelo 

bua um nome descritivo à 
Para estabelecer uma conexão de dados, é necessário um 
ponto de acesso. É possível definir diversos tipos de pontos 
de acesso, como: 
• Ponto de acesso MMS, para enviar e receber mensagens 

multimídia
• Ponto de acesso para o aplicativo da Web, que exibe 

páginas WML ou XHTML
• Ponto de acesso da Internet, IAP (Internet Access 

Point), para enviar e receber e-mail

Verifique com a operadora qual o tipo de ponto de acesso 
necessário para o serviço que você deseja acessar. Para 
obter informações sobre disponibilidade e assinatura de 
serviços de conexão de pacote de dados, consulte a sua 
operadora ou o provedor de serviços.

Conexões de pacote de dados em rede GSM
Quando você usa o seu aparelho em rede GSM, várias 
conexões de dados podem estar ativas ao mesmo tempo e 
os pontos de acesso podem compartilhar uma delas. Para 
verificar as conexões ativas, consulte ‘Gerenciador de 
conexão’, p. 91.

Os seguintes indicadores podem ser exibidos abaixo 
do indicador de sinal, dependendo da rede usada:

 rede GSM, o pacote de dados está disponível na rede.

 rede GSM, a conexão de pacote de dados está ativa, 
os dados estão sendo transferidos.

 rede GSM, várias cone
ativas.

 rede GSM, a conexão d
(isso pode acontecer dura
exemplo).

Receber configuraçõ
Você pode receber as con
em uma mensagem de te
ou predefini-las no seu ap
configurações’, p. 59.

Para criar um novo ponto
selecione Ferramen. > Co
de acesso.

Um ponto de acesso pode
operadora ou pelo proved
acesso protegidos não po

Pontos de acesso
 Dica! Consulte tamb

MMS e de e-mail’, p. 5
Web’, p. 75.

Siga cuidadosamente as i
provedor de serviços.

Nome da conexão — atri
conexão.
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ne Normal ou Segura.

do do que estiver sendo 
 endereço da Web ou do centro 
ia.

figs. avançadas para alterar as 
:

e o tipo de protocolo da Internet 
6. As outras configurações 
de selecionada.

ra IPv4) — digite o endereço IP 

erv. nomes princip., digite o 
DNS primário. Em Serv. nomes 
ço IP do servidor DNS secundário. 
 provedor de serviços da Internet 
ços.

 Name Service (DNS) é um serviço 
uz os nomes de domínio, como 
m endereços IP, como 

efina o endereço IP do servidor 

 digite o número da porta proxy.
Fe
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Portadora de dados — dependendo da conexão de dados 
que você selecionar, somente alguns campos estarão 
disponíveis. Preencha todos os campos marcados com 
Deve ser definido ou marcados com um asterisco 
vermelho. Outros campos podem ficar vazios, a não 
ser que você tenha recebido instruções do provedor 
de serviços para preenchê-los.

Para utilizar uma conexão de dados, a operadora deverá 
suportar esse recurso e, se necessário, ativá-la no cartão 
SIM.

Nome do pt. acesso (somente para pacote de dados) — o 
nome do ponto de acesso é necessário para estabelecer 
uma conexão de pacote de dados. Obtenha esse nome 
com a operadora ou o provedor de serviços.

Nome do usuário — o nome do usuário pode ser 
necessário para fazer uma conexão de dados e, em geral, 
é fornecido pelo provedor de serviços. O nome do usuário 
geralmente é sensível a maiúsculas e minúsculas.

Solicitar senha — se for necessário digitar uma nova 
senha sempre que você efetuar login em um servidor 
ou, se não desejar salvar a sua senha no dispositivo, 
selecione Sim.

Senha — pode ser necessária uma senha para fazer uma 
conexão de dados que, em geral, é fornecida pelo provedor 
de serviços. A senha geralmente é sensível a maiúsculas e 
minúsculas.

Autenticação — selecio

Homepage — dependen
configurando, escreva o
de mensagens multimíd

Selecione Opções > Con
seguintes configurações

Tipo de rede — selecion
a ser usado: IPv4 ou IPv
dependem do tipo de re

End. IP do telefone (pa
do seu aparelho. 

Servidores DNS — em S
endereço IP do servidor 
secund., digite o endere
Entre em contato com o
para obter esses endere

 Glossário: Domain
da Internet que trad
www.nokia.com.br, e
192.100.124.195.

Endereço do proxy — d
proxy.

Número porta proxy —
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ra

o relógio’, p. 14.

igurações de idioma em ‘Geral’, 

a

uando está ativa, o código é 
spositivo é ligado. A desativação 
IN (Personal Identification 

rmitida em alguns cartões SIM. 
digos PIN e de bloqueio’, p. 104.

 e Cód. de travamento — você 
loqueio, o código PIN e o código 
dem incluir números de 0 a 9. 
digos PIN e de bloqueio’, p. 104.

esso semelhantes aos números 
ra evitar a discagem acidental 
a.

es códigos, entre em contato 
Dados de pacote
As configurações de pacotes de dados afetam todos os 
pontos de acesso que utilizam uma conexão de pacote 
de dados.

Conex. pacote dados — se você selecionar Quando 
disponível e estiver em uma rede que suporta pacotes de 
dados, o dispositivo fará o registro na rede de pacote de 
dados. Além disso, será mais rápido iniciar uma conexão 
ativa de pacote de dados (por exemplo, para enviar e 
receber e-mail). Se selecionar Quando preciso, o 
dispositivo utilizará uma conexão de pacote de dados 
somente se você iniciar um aplicativo ou uma ação que a 
exija. Se não houver cobertura de pacote de dados e você 
escolher Quando disponível, o dispositivo tentará 
estabelecer periodicamente uma conexão de pacote 
de dados.

Ponto de acesso — o nome do ponto de acesso será 
necessário para usar o dispositivo como modem de 
pacote de dados para o computador.

Configurações
Você pode receber configurações de servidor confiáveis da 
operadora ou do provedor de serviços em uma mensagem 
de configuração ou as configurações podem estar 
armazenadas no cartão SIM ou USIM. Para salvar essas 
configurações no dispositivo, exibi-las ou excluí-las, vá 
para Configurações.

Data e ho

Consulte ‘Configurações d

Consulte também as conf
p. 98.

Seguranç

Telefone e SIM
Solicitação cód. PIN — q
solicitado sempre que o di
da solicitação do código P
Number) pode não ser pe
Consulte ‘Glossário dos có

Código PIN, Código PIN2
pode alterar o código de b
PIN2. Esses códigos só po
Consulte ‘Glossário dos có

Não utilize códigos de ac
oficiais de emergência pa
de números de emergênci

Se você esquecer um dess
com a operadora.
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é possível definir o dispositivo para 
firmação quando você estiver 

artão SIM (serviço de rede).

IN e de bloqueio

sses códigos, entre em contato 

o protege o cartão SIM contra o 
ódigo PIN (de 4 a 8 dígitos), em 
 cartão SIM. Depois de três 
utivas, o código PIN será 
e desbloqueá-lo antes de usar o 
Consulte as informações sobre o 
.

go é fornecido com o cartão USIM. 
rsão aprimorada do cartão SIM e é 
s UMTS. O código UPIN protege o 

so não autorizado.

igo (de 4 a 8 dígitos) é fornecido 
 e é necessário para acessar 
relho.

bém conhecido como código de 
o (5 dígitos) pode ser usado para 
pedindo o uso não autorizado. 
 do código de bloqueio é 12345. 
torizado do aparelho, altere o 
Fe
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Período p/ trav. auto. — você pode definir um período de 
bloqueio automático, um tempo limite após o qual o 
dispositivo será bloqueado automaticamente e só poderá 
ser utilizado se o código de bloqueio correto for digitado. 
Digite um número para o tempo limite em minutos ou 
selecione Não travar para desativar o período de bloqueio 
automático.

Para desbloquear o dispositivo, digite o código de bloqueio.

Mesmo com o dispositivo bloqueado, é possível fazer 
chamadas para o número de emergência oficial 
programado.

 Dica! Para bloquear o dispositivo manualmente, 
pressione . Uma lista de comandos é exibida. 
Selecione Travar telefone.

Travar se SIM alterar — é possível definir o dispositivo 
para solicitar o código de bloqueio quando um cartão SIM 
desconhecido for inserido nele. O dispositivo mantém uma 
lista de cartões SIM reconhecidos como cartões do 
proprietário.

Grupo fech. usuários — você pode especificar um grupo 
de pessoas para as quais poderá fazer chamadas e das 
quais poderá receber chamadas (serviço da rede).

Mesmo quando as chamadas estão limitadas a grupos 
fechados de usuários, é possível fazer chamadas para o 
número oficial de emergência programado no dispositivo.

Confirmar serv. SIM — 
exibir mensagens de con
usando um serviço do c

Glossário dos códigos P

Se você esquecer um de
com a operadora.

Código PIN — esse códig
uso não autorizado. O c
geral, é fornecido com o
entradas erradas consec
bloqueado e você terá d
cartão SIM novamente. 
código PUK nesta seção

Código UPIN — esse códi
O cartão USIM é uma ve
suportado pelos celulare
cartão USIM contra o u

Código PIN2 — esse cód
com alguns cartões SIM
algumas funções do apa

Código de bloqueio (tam
segurança) — esse códig
bloquear o aparelho, im
A configuração original
Para evitar o uso não au
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vem ser usados para se conectar 
ro site ou a um servidor remoto 
e envolvem a transferência de 

s. Além disso, podem ser usados 
us ou outros softwares mal-
a autenticidade de um software 
e instalar.

o que o uso de certificados 
 os riscos inerentes às conexões 
 software, eles devem ser 
ara que seja possível aproveitar 
a. A simples existência de um 
alquer proteção. O gerenciador 
r certificados corretos, 

nfiável para oferecer uma maior 
 expirado ou O certificado 
ibido para um certificado que 
e se a data e a hora atuais do 

.

icado — verificar a 

rar de que a identidade de um 
is de verificar a assinatura e o 
rtificado do servidor. 
código de bloqueio. Nunca revele o novo código e 
mantenha-o em lugar seguro, longe do dispositivo.

Código PUK (Personal Unblocking Key) e código PUK2 — 
esses códigos (8 dígitos) são necessários para alterar 
um código PIN ou PIN2 bloqueado, respectivamente. 
Se os códigos não forem fornecidos com o cartão SIM, 
obtenha-os da operadora que colocou o cartão SIM 
no seu aparelho.

Código UPUK — esse código (8 dígitos) é necessário para 
alterar um código UPIN bloqueado. Se o código não for 
fornecido com o cartão USIM, obtenha-o da operadora 
que colocou o cartão USIM no seu aparelho.

Gerenciamento de certificados
Os certificados digitais não garantem a segurança; 
eles são usados para verificar a origem do software.

 Glossário: Os certificados digitais são usados para 
verificar a origem de páginas XHTML ou WML e do 
software instalado. Entretanto, eles são confiáveis 
somente quando sua origem é reconhecidamente 
autêntica. 

Na tela principal de gerenciamento de certificados, 
você encontrará uma lista de certificados de autoridade 
armazenados no seu aparelho. Pressione  para exibir 
uma lista de certificados pessoais, se disponível.

Os certificados digitais de
a um banco on-line, a out
para realizar operações qu
informações confidenciai
para reduzir o risco de vír
intencionados e verificar 
antes de fazer download 

 Importante: Mesm
reduza significativamente
remotas e à instalação de
utilizados corretamente p
o nível maior de seguranç
certificado não oferece qu
de certificados deve conte
autênticos ou de fonte co
segurança. Se Certificado
ainda não é válido for ex
deveria ser válido, verifiqu
dispositivo estão corretas

Exibir detalhes do certif
autenticidade

Você só poderá se assegu
servidor está correta depo
período de validade do ce
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: Sim — o certificado pode atestar 
 aplicativo do sistema operacional 

rtificado pode atestar os 

o: Sim — o certificado pode 
um novo aplicativo Java.
 — selecione para verificar os 
antes da instalação de um 

t. conf. confiabil. para alterar 

e chamadas

permite desviar as chamadas 
 de voz ou para outro número 
detalhes, consulte a operadora.
ione Ferramen. > Configs. > 

as que serão desviadas: Chamadas 
s de dados.
 desvio desejada. Para desviar 
quando o seu número estiver 
você rejeitar as chamadas, 
o.
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Você será notificado na tela do dispositivo se a 
identidade do servidor não for autêntica ou se não 
houver o certificado de segurança correto no dispositivo.

Para verificar os detalhes do certificado, vá para ele e 
selecione Opções > Detalhes certificado. Ao abrir os 
detalhes, é verificada a validade do certificado e uma das 
notas a seguir pode ser exibida:
• O certificado não é de confiança — você não definiu 

nenhum aplicativo para usar o certificado. Consulte 
‘Alterar as configurações de confiabilidade’, p. 106.

• Certificado expirado — o período de validade 
terminou para o certificado selecionado.

• O certificado ainda não é válido — o período de 
validade ainda não começou para o certificado 
selecionado.

• Certificado corrompido — o certificado não pode ser 
usado. Entre em contato com o emissor do certificado.

Alterar as configurações de confiabilidade

Antes de alterar qualquer configuração de certificado, 
verifique se o proprietário é realmente confiável e se o 
certificado realmente pertence a ele.

Vá até um certificado de autoridade e selecione Opções > 
Configs. confiabilid. Dependendo do certificado, será 
exibida uma lista dos aplicativos que podem utilizá-lo. 
Por exemplo:

• Instalação Symbian
a origem de um novo
Symbian.

• Internet: Sim — o ce
servidores. 

• Instalação aplicativ
atestar a origem de 

• Verific. certificados
certificados on-line 
aplicativo.

Selecione Opções > Edi
o valor.

Desvio d

O Desvio de chamadas 
recebidas para o correio
de telefone. Para obter 
1 Pressione  e selec

Desv. chamadas.
2 Selecione as chamad

de voz ou Chamada
3 Selecione a opção de

as chamadas de voz 
ocupado ou quando 
selecione Se ocupad
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m  no modo de espera.

cione Automática para que o 
cione uma das redes disponíveis 
r manualmente a rede em uma 

 rede manualmente selecionada 
emitirá um sinal de erro e você 
mente uma rede. A rede 
ontrato de roaming com a sua 
eradora cujo cartão SIM está no 

o de roaming é firmado entre 
as para permitir que os usuários 
m os serviços da outra.

lecione Ativado para definir o 
ue quando ele for usado em uma 
cnologia Microcellular Network 
epção de informações de célula.

ções de acessório

 modo de espera: 
stá conectado. 
4 Ative (Ativar) ou desative a opção de desvio (Cancelar), 
ou verifique se a opção está ativada (Verificar status). 
Várias opções de desvio podem ser ativadas ao mesmo 
tempo. 

Quando todas as chamadas forem desviadas,  
será exibido no modo de espera.

A restrição de chamadas e o desvio de chamadas não 
podem estar ativos ao mesmo tempo.

Restrição de chamadas

A Restrição de chamadas (serviço de rede) permite 
restringir as chamadas feitas ou recebidas pelo dispositivo. 
Para alterar as configurações, será necessária uma senha 
de restrição fornecida pela operadora. Selecione a opção 
de restrição desejada e ative-a (Ativar) ou desative-a 
(Cancelar), ou verifique se a opção está ativada (Verificar 
status). A Restrição de chamadas afeta todas as 
chamadas, inclusive as de dados. 

A restrição de chamadas e o desvio de chamadas não 
podem estar ativos ao mesmo tempo.

Mesmo com as chamadas restritas, é possível fazer 
chamadas para alguns números oficiais de emergência.

Rede

A rede GSM é indicada co

Escolha operadora — sele
dispositivo procure e sele
ou Manual para seleciona
lista. Se a conexão com a
for perdida, o dispositivo 
precisará selecionar nova
selecionada deve ter um c
rede local, isto é, com a op
seu telefone.

 Glossário: O contrat
duas ou mais operador
de uma operadora use

Mostrar info. célula — se
dispositivo para que indiq
rede celular baseada na te
(MCN) e para ativar a rec

Configura

Indicadores mostrados no
 Um fone de ouvido e
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mando de voz é o nome do 
xibido na lista.

cativos à lista, selecione Opções > 
dicionar um segundo comando de 
 para iniciar o aplicativo, vá para o 
ões > Alterar comando e digite o 
omo texto. Evite nomes muito 
rônimos.

ções de comando de voz, selecione 
s. Para desativar o sintetizador 
 e os comandos 
idioma selecionado, selecione 
do. Para redefinir a aprendizagem 

oz, por exemplo, quando o usuário 
mudar, selecione Remover 

iador de aplicativos

e Ferramen. > Gerenciad. Você 
de aplicativos e software 

aseados na tecnologia Java™ 
ou .jar ( ).
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 Uma extensão indutiva está conectada.
 O fone de ouvido não está disponível ou a conexão 

Bluetooth com um fone de ouvido foi perdida.

Selecione Fone de ouvido, Extensão indutiva ou Viva 
voz Bluetooth e vá para as seguintes opções disponíveis:

Perfil padrão — para definir o perfil que será ativado 
quando você conectar algum acessório ao aparelho. 
Consulte ‘Perfis — definir toques’, p. 20. 

Atendimento autom. — para definir o dispositivo para 
atender uma chamada automaticamente depois de 5 
segundos. Se o tipo de toque for definido como Um bipe 
ou Sem som, a resposta automática estará desativada.

Comandos de voz

É possível usar comandos de voz para controlar o 
dispositivo. Para obter mais informações sobre os 
comandos de voz avançados suportados pelo dispositivo, 
consulte ‘Discagem de voz’, p. 25. 

Para ativar os comandos de voz avançados para iniciar 
aplicativos ou perfis, abra o aplicativo Com. voz. e a pasta 
Perfis. Pressione  e selecione Ferramen. > Com. 
voz. > Perfis; o dispositivo cria marcas vocais para os 
aplicativos e perfis. Para usar os comandos de voz 
avançados, pressione e mantenha pressionada a tecla  

e diga o comando. O co
aplicativo ou do perfil e

Para adicionar mais apli
Novo aplicativo. Para a
voz que possa ser usado
comando, selecione Opç
novo comando de voz c
curtos, abreviações e ac

Para alterar as configura
Opções > Configuraçõe
que reproduz as marcas
de voz reconhecidos no 
Sintetizador > Desativa
de reconhecimento de v
principal do dispositivo 
adaptações.

Gerenc

Pressione  e selecion
pode instalar dois tipos 
no dispositivo:
• Aplicativos J2ME™ b

com a extensão .jad 
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são os seguintes:  aplicativo 
 aplicativo instalado 

ivo instalado no cartão de 

ale e utilize aplicativos e outros 
fereçam proteção adequada 

wares prejudiciais.

rve o seguinte:
ero da versão e o fornecedor 
ativo, selecione Opções > Ver 

o certificado de segurança do 
pções > Ver certificado. 

nto de certificados’, p. 105.
quivo que contenha uma 
 para um aplicativo existente, 
aplicativo original se possuir o 
original ou uma cópia completa 
te de software removido. Para 
original, remova o aplicativo e 
vamente com o arquivo de 
 a cópia de backup.
ário para instalar aplicativos 
trado, o dispositivo solicitará 

ad desse arquivo. Se não houver 
efinido para o aplicativo, 
 o download do arquivo .jar, 
• Outros aplicativos e softwares apropriados para o 
sistema operacional Symbian ( ). Os arquivos de 
instalação têm a extensão .sis. Instale somente 
softwares especificamente criados para o Nokia N70. 
Os fornecedores de software, em geral, mencionam 
o número de modelo oficial deste produto: o 
Nokia N70.

Os arquivos de instalação podem ser transferidos para o 
dispositivo a partir de um computador compatível, obtidos 
por download durante a navegação ou enviados a você em 
uma mensagem multimídia, como anexo de e-mail ou 
usando uma conexão Bluetooth. Você pode usar o Nokia 
Application Installer no Nokia PC Suite para instalar um 
aplicativo no dispositivo ou no cartão de memória. Se você 
usar o Microsoft Windows Explorer para transferir um 
arquivo, salve o arquivo em um cartão de memória (disco 
local).

 Exemplo: Se você recebeu o arquivo de instalação 
como anexo de e-mail, vá para a sua caixa postal, abra 
o e-mail, abra a exibição de anexos, vá para o arquivo 
de instalação e pressione  para iniciar a instalação.

Instalar aplicativos e softwares
 Dica! Você pode usar o Nokia Application Installer 

disponível no Nokia PC Suite para instalar aplicativos. 
Consulte o CD-ROM fornecido com o aparelho.

Os ícones dos aplicativos 
.sis;  aplicativo Java; 
parcialmente;  aplicat
memória.

 Importante: Só inst
softwares de fontes que o
contra vírus e outros soft

Antes da instalação, obse
• Para ver o tipo, o núm

ou fabricante do aplic
detalhes.

• Para ver os detalhes d
aplicativo, selecione O
Consulte ‘Gerenciame

• Se você instalar um ar
atualização ou reparo
só poderá restaurar o 
arquivo de instalação 
de segurança do paco
restaurar o aplicativo 
instale o programa no
instalação original ou

• O arquivo .jar é necess
Java. Se não for encon
que você faça downlo
um ponto de acesso d
selecione um. Durante
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oftware que foram instalados ou 
 ocorreu, selecione Opções > 

talação a uma assistência técnica 
 que foi instalado ou removido, 
iar log > Via mensagem texto 
el somente se as configurações 
erem definidas).

ivos e softwares
plicativos e selecione Opções > 
 para confirmar.

tware, só poderá reinstalá-lo se 
ware original ou uma cópia de 
pacote removido. Ao remover um 
ez não seja mais possível abrir os 
 ele.

cote de software depender do 
 poderá parar de funcionar. 
tação do pacote de software 
 detalhes.

e aplicativo
figurações e vá para:
Fe
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talvez seja necessário digitar um nome de usuário e 
uma senha para acessar o servidor. Obtenha-os do 
fornecedor ou do fabricante do aplicativo.

1 Abra o Gerenciad. e vá para o arquivo de instalação. 
Se preferir, procure na memória do dispositivo ou 
no cartão de memória em Ger. arq. ou abra uma 
mensagem em Mensags. > Caixa entrada que 
contenha um arquivo de instalação.
Selecione o aplicativo e pressione  para iniciar a 
instalação.

 Dica! Se você estiver navegando, poderá fazer 
download de um arquivo de instalação e instalá-lo 
sem fechar a conexão.

2 Selecione Opções > Instalar.
Durante a instalação, o dispositivo mostra as 
informações sobre o progresso da instalação. Se você 
estiver instalando um aplicativo sem uma assinatura 
digital ou certificado, o dispositivo exibirá um aviso. 
Continue a instalação somente se tiver certeza da 
origem e do conteúdo do aplicativo.

Para iniciar um aplicativo instalado, localize-o no menu 
e pressione .

Para iniciar a conexão de rede e exibir informações 
adicionais sobre o aplicativo, vá até ele e selecione 
Opções > Ir p/ endereço Web, se disponível.

Para ver os pacotes de s
removidos e quando isso
Ver log.

Para enviar o log de ins
para que ela possa ver o
selecione Opções > Env
ou Via e-mail (disponív
corretas de e-mail estiv

Remover aplicat
Vá para um pacote de a
Remover. Selecione Sim

Se você remover um sof
possuir o pacote de soft
segurança completa do 
pacote de software, talv
documentos criados com

 Nota: Se outro pa
pacote removido, ele
Consulte a documen
instalado para obter

Configurações d
Selecione Opções > Con
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as ( ), o tempo de uso do 
inou ou o período de uso do 
ara ver as chaves de ativação 

. 

 de uso ou ampliar o período 
mídia, selecione uma chave de 
ar conteúdo. As chaves de 
 atualizadas se a recepção de 

eb estiver desativada. Consulte 
 Web’, p. 67.

o estão em uso no momento 
 duas vezes. As chaves de 

têm arquivos de mídia 
spositivo. 

etalhadas, como o status de 
e enviar o arquivo, selecione 
pressione .
Instalação software — selecione se o software Symbian 
pode ser instalado: Ativar, Som. certificados ou Desativar.

Verific. certificados — selecione para verificar os 
certificados on-line antes da instalação de um aplicativo.

Ender. web padrão — defina o endereço padrão usado 
para verificar certificados on-line.

Alguns aplicativos Java podem exigir uma chamada 
telefônica, o envio de uma mensagem ou uma conexão de 
rede a um ponto de acesso específico para fazer download 
de dados ou de componentes adicionais.

Chaves de ativação — 
controla arquivos 
protegidos por direitos 
autorais

As proteções de direitos autorais podem impedir que 
algumas imagens, toques musicais e outro conteúdo sejam 
copiados, modificados, transferidos ou encaminhados.

Pressione  e selecione Ferramen. > Chvs. ati... para 
exibir as chaves de ativação de direitos autorais 
armazenadas no seu aparelho:
• As chaves válidas ( ) são conectadas a um ou mais 

arquivos de mídia.

• Com as chaves vencid
arquivo de mídia term
arquivo foi excedido. P
Expiradas, pressione 

Para comprar mais tempo
de uso de um arquivo de 
ativação e Opções > Ativ
ativação não poderão ser
mensagens de serviço da W
‘Mensagens de serviço da

Para ver as chaves que nã
(Não usadas), pressione 
ativação não usadas não 
conectados e salvos no di

Para ver as informações d
validade e a capacidade d
uma chave de ativação e 
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e dados você possui e quanta 
e dados ocupa, pressione  e 
 Ger. arq. > Opções > Detalhes 

ensagem é mostrada rapidamente. 
do? 

tando recuperar uma mensagem 
de mensagens multimídia.
urações para mensagens multimídia 
amente e se os endereços ou 
stão corretos. Pressione  e 
 Opções > Configurações > 
ia.

xão de dados quando o dispositivo 
 dados repetidamente? 

 pare de fazer a conexão de dados, 
ne Mensags. > Opções > 
sagem multimídia. Para ignorar o 

 as mensagens multimídia, selecione 
> Desativado. Após essa alteração, o 
s conexões com a rede relativas a 
. 
So
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o 
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Solução de problemas
Perguntas e Respostas
Conectividade Bluetooth

P: Por que não consigo encontrar o dispositivo dos meus 
amigos?

R: Verifique se nos dois dispositivos a conectividade 
Bluetooth está ativada.
Confira se a distância entre os dois dispositivos é maior 
que 10 metros (32 pés) ou se há alguma parede ou outra 
obstrução entre os dispositivos.
Verifique se o outro dispositivo não está no modo oculto.
Verifique se os dois dispositivos são compatíveis.

P: Por que não consigo encerrar uma conexão Bluetooth?

R: Se outro dispositivo estiver conectado ao seu, você poderá 
encerrar a conexão usando o outro dispositivo ou 
desativando a conectividade Bluetooth. Pressione  e 
selecione  Conectiv. > Bluetooth > Bluetooth > 
Desativado.

Mensagens multimídia

P: O que devo fazer quando o dispositivo não receber uma 
mensagem multimídia porque a memória está cheia?

R: A quantidade de memória necessária é indicada na 
mensagem de erro: Não há memória suficiente para 
recuperar a mensagem. Exclua alguns dados antes. 

Para exibir que tipo d
memória cada grupo d
selecione Ferramen. >
memória.

P: A nota Recuperando m
O que está acontecen

R: O dispositivo está ten
multimídia do centro 
Verifique se as config
estão definidas corret
números de telefone e
selecione Mensags. >
Mensagem multimíd

P: Como encerrar a cone
reiniciar a conexão de

R: Para que o dispositivo
pressione  e selecio
Configurações > Men
recebimento de todas
Recuper. multimídia
telefone não fará mai
mensagens multimídia
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tar vazio?

do um filtro e nenhum evento 
rresponda ao filtro foi registrado. 
s, pressione  e selecione Meus 

guia Log e selecione Opções > 
nic.

formações de log?

ione  e selecione Meus aplic. > 
 e selecione Opções > Limpar log. 
emente o conteúdo do log, o 
centes e os relatórios de entrega 
e  e selecione Meus aplic. > 
urações > Duração do log > 

nectar o dispositivo ao meu PC?

uite está instalado e em execução 
anual do Usuário do Nokia PC 
Nokia PC Suite estiver instalado e 
 usar o assistente Nokia Get 
 Nokia PC Suite para se conectar 

ais informações sobre como usar o 
e a função de ajuda no Nokia PC 
as de suporte no site da Nokia em 
Mensagem

P: Por que não consigo selecionar um contato?

R: O cartão de contato pode não ter um número de telefone 
ou um endereço de e-mail. Adicione ao cartão de contato 
as informações ausentes em Contatos.
As entradas salvas somente no cartão SIM não serão 
mostradas na agenda de contatos. Para copiar os contatos 
do cartão SIM em Contatos, consulte ‘Copiar contatos’, 
p. 31.

Câmera

P: Por que as imagens parecem estar manchadas?

R: Verifique se o vidro protetor da lente está limpo. 

Calendário

P: Por que estão faltando os números da semana?

R: Se você alterou as configurações do calendário para que a 
semana comece em um dia que não seja segunda-feira, os 
números da semana não serão exibidos.

Serviços do browser

P: O que devo fazer quando a seguinte mensagem for exibida: 
Não há ponto de acesso válido definido. Defina um nas 
configurações da Web.? 

R: Insira as configurações de browser corretas. Consulte a sua 
operadora para obter instruções. 

Log

P: Por que o log parece es

R: Você talvez tenha ativa
de comunicação que co
Para ver todos os evento
aplic. > Log. Vá para a 
Filtro > Todas as comu

P: Como excluir minhas in

R: Para apagar o log, press
Log. Vá para a guia Log
Para apagar permanent
registro de chamadas re
de mensagens, pression
Log > Opções > Config
Sem log.

Conectividade do PC

P: Por que não consigo co

R: Confira se o Nokia PC S
no seu PC. Consulte o M
Suite no CD-ROM. Se o 
em execução, você pode
connected disponível no
ao seu PC. Para obter m
Nokia PC Suite, consult
Suite ou visite as págin
www.nokia.com.br.
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de entrada, Rascunhos e as pastas 
s.
 recuperadas da memória do telefone
lvas

aleria

de contatos, notas de calendário, 
 contadores de preço das chamadas, 
ualquer outra informação, abra o 
 para remover os dados. Se você 
ens e uma das seguintes notas for 
iciente para esta operação. Exclua 
ouca memória. Exclua alguns 
ns um por um, (começando pelo 

os antes de excluí-los?

do um dos métodos a seguir:

e para fazer uma cópia de segurança 
 um computador compatível.
 seu próprio endereço de e-mail e 
or.
ma conexão Bluetooth com um 
l.
m cartão de memória compatível.
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Códigos de acesso

P: Qual é a minha senha para os códigos de bloqueio, 
PIN ou PUK?

R: O código de bloqueio padrão é 12345. Se você esquecer 
ou perder o código, consulte o revendedor autorizado.
Se você esquecer ou perder um código PIN ou PUK ou 
se não recebeu esses códigos, consulte a sua operadora.
Para obter informações sobre senhas, consulte o provedor 
de ponto de acesso, por exemplo, um Provedor de serviços 
da Internet (ISP) ou a operadora.

O aplicativo não está respondendo

P: Como encerrar um aplicativo que não responde?

R: Abra a tela para alternar aplicativos, pressionando e 
mantendo pressionada a tecla . Em seguida, vá para 
o aplicativo e pressione  para fechar o aplicativo.

Tela

P: Por que pontos perdidos, descoloridos ou brilhantes 
aparecem na tela sempre que ligo o meu aparelho?

R: É uma característica desse tipo de tela. Algumas telas 
podem conter pixels ou pontos que permanecem ativados 
ou desativados. Isso é normal e não indica nenhum 
defeito. 

Memória insuficiente

P: O que fazer quando houver pouca memória no dispositivo?

R: Para evitar insuficiência de memória, você pode excluir os 
seguintes itens regularmente:

• Mensagens da Caixa 
Enviadas em Mensag

• Mensagens de e-mail
• Páginas do browser sa
• Imagens e fotos na G

Para excluir informações 
contadores de chamadas,
pontuações de jogos ou q
aplicativo correspondente
estiver excluindo vários it
mostrada: Memória insuf
alguns dados antes. ou P
dados, tente excluir os ite
menor).

P: Como salvar meus dad

R: Salve seus dados usan

• Utilize o Nokia PC Suit
de todos os dados em

• Envie imagens para o
salve-as no computad

• Envie dados usando u
dispositivo compatíve

• Armazene dados em u
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o na bateria. Um curto-circuito 
 um objeto metálico, como uma 
neta, provocar ligação direta dos 
o (-) da bateria. (Estes se 
etal, atrás da bateria.) Isso poderá 
o você estiver transportando uma 

 carteira ou no bolso. O curto-
ificar a bateria ou o objeto de 

uentes ou frios, como em um 
s climáticas extremas, reduzirá sua 
e sempre manter a bateria entre 
o utilizado com uma bateria muito 
ncionar temporariamente, mesmo 
tamente carregada. O desempenho 
e limitado em temperaturas muito 

ogo, pois elas podem explodir. 
 se danificadas. Descarte-as de 
ecicle-as, sempre que possível. 
o lixo doméstico.

dor Nokia especificado.

ta ao fogo.

.

Informações sobre a bateria
Carregar e descarregar
Este dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. 
Uma bateria nova só atinge o rendimento máximo após duas 
ou três cargas e descargas completas. 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 apenas baterias aprovadas 
pela Nokia e recarregue-as somente usando os carregadores 
aprovados pela Nokia, destinados a este dispositivo.

Se uma bateria estiver sendo instalada pela primeira vez ou 
se não tiver sido utilizada por um longo período, talvez seja 
necessário conectar o carregador e em seguida desconectar 
e reconectá-lo para iniciar o carregamento.

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

Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez 
leve alguns minutos até que o indicador de carga apareça 
no visor ou antes que qualquer chamada possa ser feita.

Use a bateria apenas para a sua função específica. 
Nunca utilize um carregador ou uma bateria com defeito.

Não provoque curto-circuit
acidental poderá ocorrer se
moeda, um clipe ou uma ca
pólos positivo (+) e negativ
assemelham a lâminas de m
ocorrer, por exemplo, quand
bateria avulsa na bolsa, na
circuito dos pólos pode dan
contato.

Deixar a bateria em locais q
carro fechado em condiçõe
capacidade e duração. Tent
15 °C e 25 °C. Um dispositiv
quente ou fria pode não fu
que a bateria esteja comple
da bateria é particularment
abaixo de zero.

Não aproxime baterias do f
As baterias podem explodir
acordo com as leis locais. R
Não descarte baterias com 

Use somente com o carrega

Risco de explosão se expos

Não provocar curto circuito
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Instruções para autenticação 
das baterias
Para sua segurança, use sempre uma bateria original Nokia. 
Compre-a de um revendedor autorizado Nokia para ter 
certeza de que ela é realmente autêntica, confira o logotipo 
Nokia Original Enhancements na embalagem, e examine a 
etiqueta com o holograma, conforme indicado nas etapas 
a seguir.

A verificação destes quatro pontos ainda não garante a 
autenticidade da bateria. Se houver qualquer motivo para 
suspeitar que a bateria adquirida não é autêntica, evite a sua 
utilização e leve-a à assistência técnica ou 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 o produto à loja onde 
efetuou a compra. 

Autenticação do holograma
1 Ao examinar a etiqueta 

holográfica, você verá o símbolo 
da Nokia das mãos entrelaçadas 
de um ângulo e o logotipo Nokia 
Original Enhancements de outro 
ângulo.

2 Quando você virar o h
para a esquerda, direit
e para cima do logotip
um, dois, três e quatro
respectivamente.

3 Raspe a camada de ti
uma moeda para reve
de 20 dígitos, por exe
12345678919876543
bateria de modo que 
fiquem voltados para 
ler o código de 20 díg
pelos números da file
seguidos pela fileira d

4 Confirme a validade do
de 20 dígitos seguindo
instruções da página d
www.nokia.com.br/ver

Para criar uma mensagem
20 dígitos, por exemplo, 1
envie para +44 7786 200
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Haverá aplicação de tarifas por parte da operadora nacional 
e internacional.

Você receberá uma mensagem indicando se o código pode ser 
autenticado.

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 rendimento insatisfatório da bateria e danificar o 
dispositivo e seus acessórios. Tal uso também poderá invalidar 
a garantia aplicável ao seu aparelho.

Para obter mais informações sobre baterias originais Nokia, 
visite a página, www.nokia.com.br. 
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 nem deixe cair o dispositivo. 
pode quebrar as placas do 
ecanismos mais delicados.
uímicos, diluentes ou 
 para limpar o dispositivo.
o. A pintura pode bloquear os 
e impedir um funcionamento correto.
o, limpo e seco para limpar lentes, 
meras e sensores de luz e distância.
a fornecida ou uma antena de 
ntenas, modificações ou ligações 
m danificar o dispositivo e violar 
mentam os dispositivos de rádio.
m ambientes internos.
a de segurança dos dados que deseja 
ntatos e notas de calendário, antes 
ivo para uma assistência técnica.

onadas anteriormente se aplicam ao 
carregador ou a qualquer acessório. 
o estiver funcionando corretamente, 
ca autorizada mais próxima.
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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. A chuva, a umidade e 

todos os tipos de líquidos podem conter minerais, os 
quais causam corrosão nos circuitos eletrônicos. Se o 
dispositivo entrar em contato com líquidos, retire a 
bateria e deixe-o secar completamente antes de 
recolocá-la.

• 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 duração dos dispositivos 
eletrônicos, danificar as baterias e deformar ou derreter 
determinados plásticos.

• Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o 
dispositivo retornar à temperatura normal, poderá haver 
formação de umidade na parte interna, podendo danificar 
as placas dos circuitos eletrônicos.

• Não tente abrir o dispositivo de uma forma que não 
a especificada neste manual.

• Não sacuda, não bata
O manuseio indevido 
circuito interno e os m

• Não utilize produtos q
detergentes abrasivos

• Não pinte o dispositiv
componentes móveis 

• Utilize um pano maci
tais como lentes de câ

• Utilize apenas a anten
reposição aprovada. A
não autorizadas pode
as normas que regula

• Use os carregadores e
• Sempre faça uma cópi

guardar, tais como co
de enviar seu disposit

Todas as sugestões menci
dispositivo, à bateria, ao 
Se qualquer dispositivo nã
leve-o à assistência técni
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lquer outro meio de 
 próximo ao telefone, pois 
as poderão ser apagadas.

uipamento transmissor de 
elulares, poderá interferir no 
vos médicos inadequadamente 
das, consulte autoridades médicas 
 médico para determinar se 

gido contra a energia de 
sligue o telefone quando se 
nsultórios onde regulamentos 

nstruções sejam seguidas. 
de podem estar utilizando 
rgia de radiofreqüência externa.

sos recomendam que seja mantida 
5,3 cm entre um telefone celular e 
r possíveis interferências no 
ndações estão em conformidade 
es e com recomendações feitas 

esearch. Os portadores de 
 o seguinte:
mpre a uma distância de mais 
ssos;
Informações adicionais de segurança
Este aparelho celular e seus acessórios podem conter peças 
muito pequenas. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Ambiente

Lembre-se de seguir todas as leis e regulamentos especiais em 
vigor em qualquer área e desligue o dispositivo quando seu uso 
for proibido ou se houver possibilidade de interferências ou 
situações de perigo. Use o aparelho apenas na posição normal 
de operação. Este produto atende às diretrizes de exposição 
à radiofreqüência quando utilizado na posição normal junto 
ao ouvido ou quando posicionado a uma distância mínima de 
1,5 cm do corpo. Ao utilizar um estojo, clipe para o cinto ou 
outro tipo de dispositivo para transporte junto ao corpo, este 
objeto não deverá conter nenhum metal e deverá ser 
posicionado de acordo com as estipulações de distância 
anteriormente mencionadas. 

Para transmitir arquivos de dados ou mensagens, este 
dispositivo exige 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 estipuladas sejam mantidas até o fim da 
transmissão.

Determinados componentes deste dispositivo são magnéticos. 
Por isso, o telefone poderá atrair metais, e os usuários de 
aparelho auditivo não deverão segurar o telefone junto ao 
ouvido em que usam o aparelho auditivo. Não coloque 

cartões de crédito nem qua
armazenamento magnético
as informações neles contid

Dispositivos médicos

A operação de qualquer eq
rádio, incluindo telefones c
funcionamento de dispositi
protegidos. Em caso de dúvi
ou o fabricante do aparelho
ele está devidamente prote
radiofrequência externa. De
encontrar em clínicas ou co
afixados exijam que essas i
Hospitais ou clínicas de saú
equipamento sensível à ene

Marcapassos 
Os fabricantes de marcapas
uma distância mínima de 1
um marcapassos para evita
marcapassos. Essas recome
com pesquisas independent
pela Wireless Technology R
marcapassos deverão fazer
• Manter o dispositivo se

de 15,3 cm do marcapa
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flação ocorre com grande força. 
uindo equipamento celular fixo 
rbag ou de seu cionamento. Se 
 um veículo for incorretamente 

r ferimentos graves se o sistema 

proibido durante o vôo. Desligue 
barcar em uma aeronave. O uso de 
e ser perigoso para o controle do 
celular e ser ilegal.

ndo se encontrar em áreas 
s e siga todas as sinalizações e 
ambientes com risco de explosão 
normalmente, existe um aviso para 
o. Faíscas nessas áreas podem causar 
ultando em ferimentos ou mesmo 
tivo em setores de reabastecimento, 
Observe as restrições que controlam 
 rádio em áreas de depósito, 
uição de combustível, fábricas de 
ais onde sejam realizadas operações 
o de explosivos. As áreas com risco 
sempre claramente identificadas. 
vios, instalações de transferência ou 
tos químicos, veículos movidos a gás 

o o gás propano ou butano) e áreas 
sença de produtos químicos ou 
ou limalhas.
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• Não transportar o dispositivo em um bolso próximo 
ao peito; 

• Usar o dispositivo do lado oposto ao do marcapassos 
para reduzir possíveis riscos de interferências.

Se houver qualquer possibilidade de interferência, 
desligue o dispositivo e mantenha-o à distância.

Aparelhos auditivos 
Alguns dispositivos celulares podem interferir em 
determinados 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, como sistemas eletrônicos de injeção 
de combustível, de frenagem antiderrapante, sistemas de 
controle de velocidade e de airbags. Para obter mais 
informações, consulte o fabricante ou o revendedor 
do veículo ou de qualquer equipamento instalado 
posteriormente.

Este dispositivo só deverá ser instalado em um veículo ou 
reparado por pessoal autorizado. Uma instalação ou 
reparação incorreta pode ser perigosa e causar a invalidação 
de 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 airbag, 

lembre-se de que a sua in
Não coloque objetos, incl
ou portátil, na área do ai
o equipamento celular em
instalado, poderão ocorre
de airbag for acionado.

O uso deste dispositivo é 
seu aparelho antes de em
dispositivos celulares pod
avião, pode afetar a rede 

Explosivos

Desligue o dispositivo qua
potencialmente explosiva
instruções existentes. Os 
incluem áreas nas quais, 
desligar o motor do veícul
explosão ou incêndio, res
morte. Desligue o disposi
como postos de gasolina. 
o uso de equipamento de
armazenamento e distrib
produtos químicos; ou loc
que envolvam a detonaçã
de explosão estão quase 
Elas incluem porões de na
armazenamento de produ
de petróleo liquefeito (com
em que se verifique a pre
partículas no ar, como pó
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cação (SAR)

trizes internacionais de exposição 

ransmissor e receptor de rádio. 
não exceder os limites de exposição 
por diretrizes internacionais. Essas 
as pela ICNIRP, entidade científica 
 e estabelecem margens de 
m o propóstio de garantir 
s, independente da idade e 

 dispositivos móveis utiliza uma 
ada SAR (Specific Absorption 

ecífica). O limite SAR estabelecido 
 é de 2,0 Watts/quilograma (W/kg), 
s de tecido humano. Os testes de 
do posições padronizadas de 
sitivo transmitindo no mais 
rtificado, em todas as faixas de 
real de SAR de um aparelho ligado, 
 que o valor máximo, pois o 
ra operar de modo a utilizar 
ria para acessar a rede. Esse nível 
inúmeros fatores, tal como a 
io-base. O valor SAR mais alto para 
5 W/kg, quando testado para uso 
om as recomendações da ICNIRP.
Chamadas de emergência

 Importante: Este telefone, como qualquer outro 
aparelho sem fio, funciona com o uso de sinais de rádio, 
redes celulares ou terrestres, bem como através de funções 
programadas pelo usuário. Por esse motivo, as conexões não 
podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa 
exclusivamente de um aparelho celular para comunicações 
essenciais, como emergências médicas.

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

intensidade de sinal é adequada. Algumas redes podem 
exigir que um cartão SIM válido esteja corretamente 
inserido no aparelho.

2 Pressione a tecla Encerrar quantas vezes for necessário para 
limpar o visor e preparar o telefone para fazer chamadas. 

3 Digite o número oficial de emergência da localidade 
em que se encontra. Números de emergência variam 
conforme a localidade.

4 Pressione a tecla Enviar.

Se determinadas funções estiverem em uso, talvez seja 
necessário desativá-las antes de poder fazer uma chamada 
de emergência. Para obter mais informações, consulte este 
manual ou a operadora.

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

Dados sobre a certifi

Este modelo atende às dire
a ondas de rádio.

Este aparelho celular é um t
Ele foi projetado de forma a 
a ondas de rádio, definidos 
diretrizes foram desenvolvid
autônoma de padronização,
segurança desenvolvidas co
proteção a todos os usuário
condições de saúde.

O padrão de exposição para
unidade de medida denomin
Rate -Taxa de absorção esp
pelos padrões internacionais
calculados sobre dez grama
SAR são executados utilizan
funcionamento, com o dispo
elevado nível de potência ce
freqüência testadas. O nível 
pode ser bem mais baixo do
dispositivo foi planejado pa
somente a potência necessá
pode variar dependendo de 
proximidade da estação rád
este modelo celular é de 0,9
junto ao ouvido, de acordo c
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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, e da banda da rede. Para obter 
mais informações sobre SAR, consulte as informações sobre 
o produto na página, em inglês, www.nokia.com.
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rsão deste 
sistência Técnica 
rviços adicionais.
2

www.nokia.com.br/meucelular

Acesse www.nokia.com.br/meucelular para verificar a última ve
manual, fazer download do PC Suite e outros softwares, consultar a As
mais próxima, configurar seu celular e obter contatos, informações e se



Te
rm

os
 d

o 
Ce

rt
ifi

ca
do

 d
e 

Ga
ra

nt
ia

133

arantia
 vício de fabricação no prazo de 
r deverá entrar em contato com a 
ento Nokia Care. O exame 

, dentro do prazo de garantia, 
dos pela Nokia ou por seus 

a troca de partes, peças e 
ente viciados será gratuita, assim 
ão-de-obra necessários, 

osto no item 4 abaixo.

ssórios serão substituídos no prazo 
 fique comprovado o defeito de 
bricação, excluídos os casos do 
 do defeito será feita pela Nokia ou 
zados. As partes, peças e acessórios 
erão retidos pela Nokia ou por seus 

 o conserto de produtos 
rência:

to em desacordo com a finalidade 
ara as quais foi projetado;

ural do produto;
Termos do Certificado de G
Nota: Para qualquer prestação de serviço de uma Assistência 
Técnica Nokia, é indispensável a apresentação do Certificado de 
Garantia, incluso no manual do usuário. Recorte o certificado e 
apresente-o nos postos de serviço.

CONDIÇÕES DE GARANTIA E 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA
Para exercício dos direitos conferidos pela garantia é 
indispensável a apresentação à Nokia do Brasil Tecnologia Ltda. 
(Nokia) ou aos seus postos de serviços autorizados 
(Postos Autorizados) da respectiva Nota Fiscal de aquisição do 
produto (aparelho celular, bateria e carregador de bateria) no 
Brasil, acompanhada do presente Certificado de Garantia, que 
deverá ser preenchido no momento de aquisição do produto. 
A manutenção da garantia também dependerá do cumprimento 
de todas as recomendações constantes do Manual do Usuário, e/
ou outras instruções que acompanham o produto, cuja leitura é 
expressamente recomendada.

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DA GARANTIA 
1. A garantia deste produto é de 1 ano, contado a partir da 

data de emissão da Nota Fiscal original de aquisição do 
produto no Brasil, garantindo, desta forma, o produto 
contra eventuais vícios de fabricação.

2. Verificado o eventual
garantia, o consumido
Central de Relacionam
e o reparo do produto
só poderão ser efetua
Postos Autorizados.

3. No prazo de garantia 
acessórios eventualm
como os serviços de m
observando-se o disp

4. As partes, peças e ace
de garantia, desde que
matéria-prima e/ou fa
item 5. A constatação
por seus Postos Autori
viciados substituídos s
Postos Autorizados.

II. LIMITES DA GARANTIA 
5. Exclui-se da garantia

danificados em decor

(i) do uso do produ
e as aplicações p

(ii) do desgaste nat
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o cujo número de série que o 
a (ESN) e que consta também deste 
do de garantia estiver de qualquer 
ulterado, violado ou rasurado; e

o cuja respectiva Nota Fiscal 
ição apresentar rasuras, 
ções ou quaisquer irregularidades.

vio do produto para conserto à Nokia 
torizado, sendo constatado que o 

no produto não está coberto pela 
kia ou o Posto Autorizado 
orçamento para o conserto do 
o facultado ao consumidor a 
não da execução do serviço.

 Autorizado em sua localidade, favor 
 (0xx11) 5681-3333. O consumidor 

las despesas do transporte do 
 Autorizado situado em outra 
será responsável pelas despesas da 
 consumidor.

 TECNOLOGIA LTDA.
 5681-3333 (de 2ª a Sábado, 
oras). Para Brasília, Porto Alegre, 
eiro e Belo Horizonte: 4003-2525.
Te
rm
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(iii) da não observância do usuário do produto no 
cumprimento das orientações contidas no Manual 
de Instruções e/ou Instruções de Uso do produto ou 
em qualquer outra orientação de uso contida no 
produto;

(iv) do uso inadequado do produto;

(v) da violação, modificação ou adulteração 
do lacre ou selo de garantia do produto;

(vi) do conserto, ajuste ou modificação do produto por 
pessoas não autorizadas pela Nokia;

(vii) da ligação do produto em instalação elétrica 
inadequada ou sujeita a oscilações excessivas, ou 
diferente do recomendado no Manual de 
Instruções e/ou Instruções de Uso;

(viii) de acidentes; quedas; exposição do produto à 
umidade excessiva ou à ação dos agentes da 
natureza; ou imersão do produto em meios 
líquidos; ou

(ix) da utilização do produto com outros 
equipamentos ou acessórios que não 
os originais da Nokia.

5.1 Não são objetos desta garantia:

(i) os danos na embalagem e no 
acabamento externo do produto;

(ii) o produt
identific
certifica
forma ad

(iii) o produt
de aquis
modifica

5.2 No caso de en
ou ao Posto Au
vício ou dano 
garantia , a No
comunicará o 
Produto, send
aprovação ou 

6. Caso não haja Posto
ligar para o telefone
será responsável pe
produto a um Posto
localidade. A Nokia 
volta do produto ao

NOKIA DO BRASIL
TELEFONES: (0xx11)
das 8:00 às 22:00 h
Salvador, Rio de Jan



CERTIFICADO DE GARANTIA
CERTIFICADO DE GARANTIA
Nº ESN / IMEI:

TELEFONE CELULAR (MODELO):

CONSUMIDOR

NOME:

ENDEREÇO:

CIDADE: ESTADO:

CEP: TELEFONE:

REVENDEDOR

NOME:

Nº DA NOTA FISCAL: DATA DE EMISSÃO:

CIDADE: ESTADO:

EM CASO DE MUDANÇA DE ESN / IMEI

NOVO ESN / IMEI: NF:

Consulte as informações sobre a garantia do seu celular: www.nokia.com.br/garantia
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