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Teclas e componentes 
(parte frontal)
Número do modelo: Nokia N81-1.

Descrito neste manual como Nokia N81.

1 Teclas de jogo  e  

2 Teclas de seleção

3 Teclas de mídia:

•  Tecla Avançar 

•  Tecla Reproduzir/pausar 

•  Tecla Parar 

•  Tecla Anterior 

4 Tecla Chamar/Enviar 

5 Tecla Menu  

6 Teclado numérico

7 Botão Navi™. Descrito neste manual como tecla 
de navegação.

8 Tecla Limpar 

9 Tecla multimídia 

10 Tecla Encerrar 

11 Câmera secundária para chamadas de vídeo

12 Auto-falante
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Teclas e componentes 
(parte traseira e lateral)
1 Alto-falantes estéreos com efeitos de som 3D

2 Flash da câmera

3 Câmera para capturar imagens em alta resolução e 
gravar de vídeos

4 Tecla Zoom/volume

5 Tecla de captura 
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onentes 
)
or

para conexão com um 
Teclas e componentes 
(parte superior)
1 Botão Liga/Desliga 

2 Conector Nokia AV 3,5 mm para fones de ouvido com 
microfone compatíveis

3 Chave de bloqueio

Teclas e comp
(parte inferior
1 Conector do carregad

2 Conector Micro USB 
PC compatível
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 compartimento do cartão. 
 canto recortado do cartão seja 
nto do compartimento e que a 
da do cartão fique virada para 
rtimento de volta para a posição 

 modo que a parte superior se 
ira do dispositivo (6). Pressione 
pa para ajustá-la no lugar 
Inserir o cartão SIM ou USIM e a bateria
Um cartão USIM é uma versão aprimorada do cartão SIM 
e é suportado por telefones celulares UMTS.

Mantenha todos os cartões SIM fora do alcance de crianças.

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

Para obter informações sobre disponibilidade e uso dos 
serviços do cartão SIM, entre em contato com o fornecedor 
do cartão. O revendedor pode ser a operadora ou 
outro fornecedor.

1 Com a parte traseira do dispositivo voltada para você, 
pressione o botão de liberação (1) e levante a tampa (2).

2 Puxe o compartimento do cartão SIM para fora do 
compartimento do cartão (3).

3 Insira o cartão SIM no
Certifique-se de que o
igual ao formato do ca
área de contato doura
baixo. Deslize o compa
original (4). 

4 Coloque a bateria (5).

5 Recoloque a tampa de
encaixe na parte trase
a parte inferior da tam
correto (7).
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/

clado 
eclado)

em bloqueadas,  será exibido.

deslize a chave de bloqueio. 

las, deslize a chave de bloqueio.

do será bloqueado ao fechar o slide, 
 Ferramentas > Configs. > Geral > 
ção do bloq. teclado > Ativ. fechar 
r fr. desl. ou Sempre perguntar. 

lado seja ativado automaticamente 
po ou quando o slide for fechado, 

Ferramentas > Configs. > Geral > 
 cartão SIM > Per. trav. 
Ligar o aparelho
1 Pressione e mantenha 

pressionada a tecla .

2 Se o dispositivo solicitar um 
código PIN ou um código de 
bloqueio, digite-o e pressione 
a tecla de seleção esquerda. 
A configuração original do 
código de bloqueio é 12345.

Esse aparelho possui antenas internas.

Nota: Ao usar este ou qualquer outro aparelho 
radio-transmissor, evite tocar na antena 
desnecessariamente quando ela estiver em uso. 
Evite, por exemplo, tocar na antena do celular 
durante uma chamada. O contato com uma 
antena transmissora ou receptora afeta a 
qualidade da comunicação por rádio e pode fazer 
com que o dispositivo opere em um nível de 
consumo de energia superior ao normalmente 
necessário, podendo reduzir a vida útil da bateria.

1 Antena do celular

2 Tecnologia Bluetooth
antena LAN sem fio

Bloqueio do te
(proteção de t
Quando as teclas estiver

Para bloquear as teclas, 

Para desbloquear as tec

Para selecionar se o tecla
pressione  e selecione
Manus. fr. desliz. > Ativa
frt. desliz., Desat. fecha

Para que o bloqueio do tec
após um intervalo de tem
pressione  e selecione 
Segurança > Telefone e
autom. teclado.
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 primeira vez, a mensagem 
elecione uma destas opções:

finir várias configurações, por 

ransferir conteúdo, como 
 calendário, de um dispositivo 
e o Manual do Usuário para 

ibir uma demonstração sobre o 

is tarde, pressione  e selecione 
> Bem-vindo. Também é possível 
viduais em seus próprios locais 
Mesmo com a função de proteção de teclado ativada, 
é possível ligar para o número oficial de emergência 
programado no dispositivo. 

Carregar a bateria
1 Conecte um carregador 

compatível a uma tomada.

2 Conecte o cabo de energia 
ao aparelho. Se a bateria 
estiver totalmente 
descarregada, poderá 
demorar alguns segundos 
até que o indicador de 
carga seja exibido.

3 Quando a bateria estiver totalmente carregada, o 
indicador de carga não será mais exibido. Desconecte o 
carregador do aparelho e da tomada.

Bem-vindo
Ao ligar o dispositivo pela
Bem-vindo será exibida. S

Assist. configs. — para de
exemplo, e-mail.

Intercâmbio tel. — para t
entradas de contatos e de
Nokia compatível. Consult
obter mais instruções.

Demonstração — para ex
seu dispositivo.

Para acessar Bem-vindo ma
Ferramentas > Utilitários 
acessar os aplicativos indi
do menu.
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senta títulos para o conteúdo 
omo músicas, fotos e jogos. 
ultimídia, use a tecla de 
avi.

, ,  e ) para 

ara tirar uma foto e gravar um 
nha pressionada a tecla  para 
l. Pressione  para tirar fotos. 
ne  para gravar videoclipes. 

 para aumentar ou diminuir o 
amada ativa ou quando você 
 Ao tirar uma foto, use as teclas de 
u diminuir o zoom.

a funções de jogabilidade no nível 
ento do N-Gage™. Na galeria, use 
mentar ou diminuir o zoom.
Teclas e navegação
Tecla Menu 
Com a tecla Menu, é possível acessar o menu principal. Em 
um aplicativo aberto, pressione  para deixá-lo em 
execução em segundo plano. Para alternar entre os 
aplicativos abertos, pressione e mantenha pressionada a 
tecla .

Botão Navi
Use a tecla de navegação para 
percorrer os menus ( , , , ) 
e para selecionar os itens ( ). 
Para ativar a função adicional do 
botão Navi™, pressione  e selecione 
Ferramentas > Configs. > Geral  > 
Roda Navi > Roda navi > Ativados. 
Com essa funcionalidade, você pode deslizar o dedo 
ao redor do botão, tanto no sentido horário quanto 
anti-horário, para:

• navegar nas músicas do Music Player,

• navegar na galeria e

• navegar no menu multimídia.

Tecla multimídia 
A tecla multimídia disponibiliza rápido acesso ao menu 
multimídia com conteúdo multimídia. Para abrir ou fechar 
o menu multimídia, pressione .

O menu multimídia apre
multimídia específico, c
Para navegar no menu m
navegação ou o botão N

Teclas de mídia
Use as teclas de mídia (
controlar a reprodução.

Tecla de captura 
Use a tecla de captura p
vídeo. Pressione e mante
ativar a câmera principa
Em Modo vídeo, pressio

Teclas de volume
Use as teclas de volume
volume durante uma ch
estiver ouvindo um som.
volume para aumentar o

Teclas de jogo
Use as teclas de jogo par
de desafio e entretenim
as teclas de jogo para au
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rmatos de arquivos como .aac, 
e .wma. O Music Player não 
odos os recursos de um formato 
iações de formatos de arquivos. 

ne Música > Music Player > 

 nos menus para ir até a música 
edo ao redor da tecla de 
ar nas listas.

ivo ou a lista de arquivos 
 .

cas para serem reproduzidas na 
cione Opções > Ir p/ Menu de 

r a qualidade do áudio, 
e de ouvido que acompanha 
Atalhos
• Para alternar entre os aplicativos abertos, pressione e 

mantenha pressionada a tecla .

Se você deixar aplicativos em execução em segundo 
plano, o consumo de energia aumentará e a vida útil da 
bateria diminuirá.

• Para ativar a câmera, pressione e mantenha 
pressionado .

• Para chamar o correio de voz (serviço de rede), 
pressione e mantenha pressionado .

• Para abrir o menu multimídia, pressione .

• Para alterar o perfil, pressione  e selecione 
um perfil.

• Para alternar entre os perfis Geral e Silencioso, 
pressione e mantenha pressionado . Se você tiver 
duas linhas telefônicas (serviço de rede), essa ação 
alternará entre as duas.

• Para abrir a lista dos últimos números discados, 
pressione .

• Para usar os comandos de voz, pressione e mantenha 
pressionada a tecla de seleção direita.

• Para iniciar o browser (serviço de rede), pressione e 
mantenha pressionado .

Música
O Music Player suporta fo
.aac+, .eaac+, .mp3, .wav 
suporta necessariamente t
de arquivo ou todas as var

1 Pressione  e selecio
Música.

2 Selecione as categorias
desejada. Deslize seu d
navegação para naveg

3 Para reproduzir o arqu
selecionado, pressione

Para selecionar mais músi
tela "Em reprodução", sele
músicas.

Dica: Para otimiza
use a capa do fon
o dispositivo.
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onexão USB padrão, pressione  
> Conectiv. > USB > Modo USB.

indows Media Player
dows Media Player, você pode 

prar os conteúdos de mídia digital 
jas virtuais, bem como sincronizar 
 com o dispositivo.

ronização de músicas pode 
s versões do aplicativo Windows 
 obter mais informações sobre a 
indows Media Player na seção 

no site da Nokia.

um PC compatível. Se você usar 
ione a conexão do Media Player 
 no seu dispositivo. 

vo a um PC compatível, o Windows 
á a sincronização manual, se não 
ficiente no dispositivo. Com a 
ocê pode selecionar as músicas e 
ue deseja mover, copiar ou remover.

ositivo ao Windows Media Player, 
sitivo no painel de navegação, se 
onectado.
Transferir música
É possível transferir música de um PC compatível ou de 
outros dispositivos compatíveis usando um cabo USB 
compatível ou a conectividade Bluetooth.

É possível usar três métodos diferentes para 
transferir música:

• Para exibir o dispositivo no PC como uma memória 
de massa externa onde é possível transferir quaisquer 
arquivos de dados, estabeleça a conexão usando um 
cabo USB compatível ou a conectividade Bluetooth. 
Se você estiver usando o cabo USB, selecione 
Transferência dados como o modo de conexão.

• Para sincronizar músicas com o Windows Media 
Player, conecte o cabo USB compatível e selecione 
Media Player como o modo de conexão. Para obter 
mais informações, consulte os guias e as ajudas 
correspondentes do Windows Media Player. 

• Para usar o Nokia Music Manager no Nokia Nseries PC 
Suite, conecte o cabo USB compatível e selecione 
PC Suite como o modo de conexão. Para obter mais 
informações, consulte o Manual do Usuário do PC 
Suite para Nokia Nseries.

Os modos de memória de massa e Media Player podem 
ser usados somente com os arquivos armazenados na 
memória de massa do seu dispositivo.

Para alterar o modo de c
e selecione Ferramentas

Sincronizar com o W
Dica: Com o Win
encontrar e com
na Internet em lo
esses conteúdos

A funcionalidade da sinc
variar entre as diferente
Media Player. Você pode
compatibilidade com o W
referente ao Nokia N81 

Conecte o dispositivo a 
uma conexão USB, selec
como o tipo de conexão

Após conectar o dispositi
Media Player selecionar
houver memória livre su
sincronização manual, v
as listas de reprodução q

Faça o seguinte:
1 Após conectar o disp

selecione o seu dispo
houver mais de um c
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dcasting, você pode procurar, 

download de podcasts na rede, 
ciar e compartilhar podcasts de 
parelho.

ressione  e selecione 

es, consulte o Manual do 
a.com.br/meucelular.

ido compatível ao seu dispositivo.

e Música > Radio. 

 por estações, selecione  ou 
antenha pressionada a tecla de 
 

ual disponível de uma estação 
 ou Opções > Iniciar serviço 

o serviço do Visual Radio, talvez 
es de rádio na sua região não 
2 Arraste as músicas ou os álbuns até o painel de listagem 
para sincronização. Para remover músicas ou álbuns, 
selecione um item na lista e clique em Remover da lista.

3 Verifique se o painel de listagem contém os arquivos 
que deseja sincronizar e se há memória livre suficiente 
no dispositivo. Clique em Iniciar sincronização para 
iniciar a sincronização.

Para obter mais informações, consulte o Manual do Usuário. 

Nokia Music Store 
No Nokia Music Store (serviço de rede), você pode pesquisar, 
navegar e comprar música para fazer download no dispositivo. 
Para comprar músicas, você deve registrar-se no serviço.

Para verificar a disponibilidade do Nokia Music Store em 
seu país, visite o site, em inglês, www.music.nokia.com.

Para abrir o Nokia Music Store, pressione  e selecione 
Música > Loja música. Para acessar o serviço, é necessário 
ter um ponto de acesso à Internet válido no aparelho. Na 
página inicial do Nokia Music Store, selecione Help para 
obter mais informações.

Você também pode acessar o Nokia Music Store do PC 
compatível pelo site, em inglês, www.music.nokia.com. 
Na página inicial do Nokia Music Store, selecione Help 
para obter mais instruções.

Nokia Podcasting
Com o aplicativo Nokia Po
descobrir, assinar e fazer 
além de reproduzir, geren
áudio e vídeo com o seu a

Para abrir o podcasting, p
Música > Podcasts.

Para obter mais informaçõ
Usuário no site www.noki

Rádio 
1 Conecte um fone de ouv

2 Pressione  e selecion

3 Para iniciar uma busca
 ou pressione e m

mídia  ou .

Para exibir o conteúdo vis
sintonizada, selecione 
visual (serviço de rede).

Se você não tiver acesso a
as operadoras e as estaçõ
suportem esse serviço.

www.music.nokia.com
www.nokia.com.br/meucelular
www.music.nokia.com
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e Jogos para iniciar.
teúdo N-Gage, conecte-se à 
tivo utilizando a rede do celular ou 
ara obter mais informações sobre 
em contato com a operadora. 

ções, visite o site, em inglês, 
Jogos
Seu aparelho Nokia N81 é compatível com o nível de 
desafio e entretenimento do N-Gage. Com o N-Gage, 
você pode fazer download e jogar jogos multiplayer de 
alta-qualidade.

Seu dispositivo inclui um dos seguintes aplicativos:

• Aplicativo Discover N-Gage — com esse aplicativo, você 
pode obter informações sobre a jogabilidade do conteúdo 
N-Gage que está para ser lançado, experimentar 
demonstrações e instalar a versão completa do 
aplicativo N-Gage quando este estiver disponível.

• Aplicativo N-Gage — o aplicativo cheio de recursos 
permite que você tenha acesso a todo o conteúdo 
N-Gage, ao substituir o aplicativo Discover N-Gage 
no menu. Você pode encontrar novos jogos, testar e 
comprar jogos, encontrar outros jogadores e acessar 
pontuações, eventos, bate-papo e muito mais. Alguns 
recursos podem não estar disponíveis quando o 
software for instalado no seu aparelho, consulte o 
site, em inglês, www.n-gage.com para obter as 
atualizações de software.

Pressione  e selecion
Para acessar todo o con
Internet com seu disposi
uma rede LAN sem fio. P
serviços de dados, entre 

Para obter mais informa
www.n-gage.com.

www.n-gage.com
www.n-gage.com


13

ransferência, distribuição ou 
ou em parte, do conteúdo deste 
orma, sem a prévia autorização 

a de desenvolvimento contínuo. 
 de fazer alterações e melhorias 

 descritos neste documento sem 

A LEI APLICÁVEL, NEM A NOKIA 
 LICENCIANTES SERÃO, EM 
ONSÁVEIS POR QUAISQUER 
NHOS, INCLUINDO DANOS 
ENTAIS, CONSEQÜENTES OU 
R A CAUSA.

MENTO É FORNECIDO "NO 
NTRA". SALVO NOS CASOS EM 
IJA, NENHUMA GARANTIA, DE 

ESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, 
S GARANTIAS IMPLÍCITAS DE 
IDÃO PARA UMA FINALIDADE 
IDA EM RELAÇÃO À PRECISÃO, 
ONTEÚDO DESTE DOCUMENTO. 
IREITO DE REVISAR ESTE 
UÍ-LO A QUALQUER TEMPO, 
Suporte
Ajuda
A função de ajuda fornece instruções quando o aparelho é 
utilizado. Para acessá-lo de um aplicativo, selecione 
Opções > Ajuda.

Manual do Usuário
Consulte o Manual do Usuário para obter mais 
informações importantes sobre o aparelho.

On-line
Consulte o site www.nokia.com.br/meucelular para obter 
a versão mais recente deste manual, informações adicionais, 
downloads e serviços relacionados ao seu produto Nokia.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N81, Navi, 
N-Gage e Visual Radio são marcas registradas ou não da 
Nokia Corporation. Outros nomes de produto e empresa 
mencionados neste manual podem ser marcas comerciais 
ou marcas registradas de seus proprietários.

É proibida a reprodução, t
armazenamento, no todo 
documento, de qualquer f
da Nokia Corporation.

A Nokia adota uma polític
A Nokia reserva-se o direito
em qualquer dos produtos
aviso prévio.

NO LIMITE PERMITIDO PEL
NEM QUALQUER DE SEUS
HIPÓTESE ALGUMA, RESP
PERDAS DE DADOS OU GA
EXTRAORDINÁRIOS, INCID
INDIRETOS, SEJA QUAL FO

O CONTEÚDO DESTE DOCU
ESTADO EM QUE SE ENCO
QUE A LEI EM VIGOR O EX
QUALQUER ESPÉCIE, EXPR
PORÉM NÃO LIMITADA, À
COMERCIALIZAÇÃO E APT
ESPECÍFICA, SERÁ OFEREC
CONFIABILIDADE OU AO C
A NOKIA RESERVA-SE O D
DOCUMENTO OU DE EXCL
SEM AVISO PRÉVIO.

www.nokia.com.br/meucelular
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cursos dependem de cartão SIM e/
compatibilidade de dispositivos e 
o com suporte. Alguns serviços 
ifa à parte.
A disponibilidade de determinados produtos, seus 
aplicativos e serviços, pode variar conforme a região. 
Verifique, com o revendedor Nokia, os detalhes e a 
disponibilidade de opções de idioma.

Algumas operações e re
ou de rede, de MMS ou 
de formatos de conteúd
estão sujeitos a uma tar
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