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Guia Rápido

LIGAR / DESLIGAR Prima, sem soltar, a tecla 

EFECTUAR UMA CHAMADA Marque o indicativo e o número de tele-
fone e, em seguida, prima 

ATENDER UMA CHAMADA

TERMINAR / REJEITAR UMA 
CHAMADA

  

REMARCAR O ÚLTIMO NÚMERO  duas vezes (com o display em branco)

LIGAR PARA A CAIXA DE CORREIO 
DE VOZ

Prima, sem soltar, a tecla 

AJUSTAR O VOLUME DO 
AUSCULTADOR

Utilize as teclas laterais do telefone

LIMPAR O DISPLAY

BLOQUEAR / DESBLOQUEAR 
O TECLADO

Menu e, em seguida,  (dentro de 3 se-
gundos) / Desbloquear e, em seguida, 

SELECCIONAR UM AMBIENTE DE 
UTILIZADOR (MODO)

 rapidamente (com o display em branco), 
 ou  para o modo pretendido, OK

Funções da Lista Telefónica

MEMORIZAR UM NÚMERO DE TELE-
FONE E UM NOME (COM O DISPLAY 
EM BRANCO)

Escreva o número de telefone, prima 
Gravar, escreva o nome e prima OK

SELECCIONAR UM NÚMERO NA 
LISTA TELEFÓNICA ATRAVÉS DE UM 
NOME ASSOCIADO (COM O DISPLAY 
EM BRANCO)

 ou , escreva a primeira letra do 
nome,  ou  para o nome pretendido
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Funções de menu

SELECCIONAR UMA FUNÇÃO DE 
MENU

Menu,  ou  para seleccionar a função 
pretendida, Escolh.

VER O TEXTO DE AJUDA DE UM 
MENU

Aguarde 10 segundos (com a função pre-
tendida apresentada)

DEFINIÇÕES DE AMBIENTE DE 
UTILIZADOR (MODO):

• SINALIZAÇÃO DE CHAMADA

• TIPO DE TOQUE

• VOLUME DO TOQUE

Primeiro: Menu, seleccione Modo e Es-
colh.; seleccione o modo pretendido e 
Opção; seleccione Personalizar e, 
por fim, Escolh.  

Em seguida:

• Sinalização de chamada: Seleccione 
Aviso de chamada, Escolh., 
seleccione o tipo de aviso pretendido, 
OK

• Tipo ou volume de toque: Seleccione 
Tipo de toque ou Volume do 
toque, Escolh. e, em seguida, 
a definição pretendida e prima OK

MENSAGENS DE TEXTO:
• LER UMA MENSAGEM

• ESCREVER E ENVIAR UMA 
MENSAGEM

Primeiro: Menu, seleccione Mensagens, 
Escolh.

Em seguida:

• Para ler: seleccione Entradas, Es-
colh., seleccione a mensagem pre-
tendida, Ler.

• Para escrever e enviar: seleccione 
Escrever mensagens e Es-
colh.; escreva a mensagem e 
prima Opção; seleccione Enviar 
e OK, marque o número de telefone 
do destinatário e prima OK

ENCAMINHAR CHAMADAS DE VOZ 
PARA A CAIXA DE CORREIO DE VOZ

Menu, seleccione Reenvio e Escolh.; 
seleccione o modo de encaminhamento 
pretendido e prima Escolh.; seleccione 
Activar, OK e, em seguida, Corr. de 
voz e OK
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Para Sua Segurança
Leia estas instruções básicas. O não cumprimento destas instruções pode ser perigoso ou 
ilegal. Este manual contém informações mais pormenorizadas.
A SEGURANÇA NA ESTRADA 
VEM EM PRIMEIRO LUGAR
Não utilize um telefone móvel en-
quanto conduzir; estacione a via-
tura primeiro.

INTERFERÊNCIAS
Todos os telefones celulares po-
dem estar sujeitos a interferên-
cias, as quais podem afectar o 
respectivo funcionamento.

DESLIGAR O TELEFONE EM 
HOSPITAIS
Siga os regulamentos ou regras 
existentes. Desligue o telefone 
quando se encontrar perto de 
equipamento médico.

DESLIGAR O TELEFONE 
QUANDO VIAJAR DE AVIÃO
Os telefones celulares podem cau-
sar interferências. O uso de um te-
lefone celular num avião é ilegal.

DESLIGAR O TELEFONE DU-
RANTE O REABASTECIMENTO
Não utilize o telefone numa esta-
ção de serviço. Não o utilize perto 
de combustíveis ou químicos.
7

DESLIGAR O TELEFONE EM 
LOCAIS DE DETONAÇÕES
Não utilize o telefone em locais 
onde são efectuadas detonações. 
Tenha em atenção as restrições e 
siga os regulamentos ou regras 
existentes.

UTILIZAR O TELEFONE
Utilize o telefone apenas na posi-
ção normal (ao ouvido). Não toque 
na antena desnecessariamente.

UTILIZAR ASSISTÊNCIA QUALI-
FICADA
O equipamento só deve ser insta-
lado ou reparado por pessoal téc-
nico qualificado.

ACESSÓRIOS E BATERIAS
Utilize apenas acessórios e bate-
rias aprovados. Não tente ligar 
produtos incompatíveis.

EFECTUAR CHAMADAS
Verifique se o telefone está ligado 
e em serviço. Introduza o número 
de telefone, incluindo o indicativo 

da área e prima . Para termi-

nar uma chamada, prima . 
Para atender uma chamada, prima 

.
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CHAMADAS DE EMERGÊNCIA
Verifique se o telefone está ligado e 
em serviço. Se for apresentada no 
display a palavra “Limpar”, acima da 

tecla , prima, sem soltar, a tecla 
Limpar para limpar o display. In-
troduza o número de emergência (ex: 

112) e prima . Forneça os dados 
do local onde se encontra. Não ter-
mine a chamada até ter permissão 
para o fazer.
8

LIGAR O TELEFONE A OUTROS 
DISPOSITIVOS
Quando estiver a ligar o telefone a 
outro dispositivo, consulte o res-
pectivo manual do utilizador para 
obter informações de segurança 
pormenorizadas. Não ligue o tele-
fone a produtos incompatíveis. 

PRECAUÇÕES RELACIONADAS 
COM INFRAVERMELHOS
Não aponte o feixe do raio de IV na 
direcção dos olhos nem o deixe in-
terferir com outros dispositivos de 
IV.
Utilização deste Manual
O telefone sem fios descrito neste manual foi aprovado para utilização na rede 
GSM 1800. 

Neste manual, são descritas diversas funções denominadas Serviços da Rede. Estes são 
serviços especiais prestados por operadores de telecomunicações móveis. Para poder tirar 
partido de qualquer destes Serviços da Rede, tem de os subscrever junto do seu operador 
e de obter as instruções de utilização dos mesmos.
AVISO! 
• Utilize apenas baterias, carregador e aces
sórios aprovados pelo fabricante do tele-
fone para utilização com este modelo específico de telefone. O uso de qualquer outro 
tipo invalida qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telefone e pode ser peri-
goso.

Para obter informações sobre os acessórios aprovados disponíveis, consulte o Agente 
Autorizado.

• Ao desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva 
ficha, não o cabo.

• Este aparelho deve ser utilizado com energia fornecida por ACP-7, ACP-9, LCH-9, 
HFU-2. Qualquer outro tipo de utilização invalidará a aprovação dada a este aparelho 
e pode, inclusivamente, ser perigosa.
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Etiquetas Existentes no Telefone
Estão afixadas etiquetas no seu telefone. Estas etiquetas são importantes para os serviços 
e tarefas associados, pelo que deve ter cuidado para não perder as etiquetas nem as in-
formações nelas incluídas (por exemplo:, se substituir a cobertura do seu telefone).
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1. Iniciação Rápida
A Nokia felicita-o pela aquisição deste telefone! Este capítulo descreve como fazer a sua 
primeira chamada e apresenta informações sobre a vasta gama de funções disponíveis no 
telefone.
Efectuar a Primeira 
Chamada
1 Depois de remover a bateria, instale o 

cartão SIM (para mais informações, 
consulte a página 14).

2 Instale e carregue a bateria (consulte a 
página 15). 

3 Ligue o telefone premindo, sem soltar, a 

tecla  (consulte a página 17).

• Se o telefone solicitar o código PIN, 
introduza-o e prima OK.

• Se pretender alterar o idioma do 
texto do display, consulte ”Escolha 
da idioma (Menu 4-4-1)” na 
página 52.

4 Aguarde até que seja apresentado no 
display o nome do operador.

5 Introduza o indicativo e o número de 

telefone e prima  (consulte tam-
bém a página 19).

6 Após a conversação, termine a cha-

mada premindo .
1

Novidades
O telefone incorpora uma vasta gama de 
funções avançadas. Entre estas, contam-
se:

Ajuste de toques e luzes do 
telefone: Modos
Pode definir todos os toques e luzes de 
modo a funcionarem da forma desejada 
em diversas situações e ambientes, bas-
tando para tal seleccionar um ‘modo’ ade-
quado. Para mais informações,consulte a 
página 47.

Para seleccionar rapidamente um perfil, 
proceda do seguinte modo:

1 Com o display em branco, prima rapida-

mente a tecla de alimentação ( ).

2 Seleccione o modo pretendido (por 
exemplo, Silencioso para desacti-
var todos os tons to telefone), utili-

zando a tecla  ou  (ou prima 

rapidamente a tecla ).

3 Prima OK (ou prima e mantenha pre-

mida a tecla ).
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Enviar mensagens SMS: 
Conjuntos
Se este serviço for suportado pelo seu ope-
rador, pode enviar uma mensagem sob a 
forma de fax, por exemplo, seleccionando 
o conjunto de definições no qual tiverem 
sido pré-configurados os parâmetros 
apropriados para transmissões de faxes.

Para mais informações, consulte a 
página 40.
1

Grupos
Pode definir o telefone para tocar utili-
zando o tipo de toque pretendido, ao ser 
recebida uma chamada de um número de 
telefone específico.

Para mais informações, consulte a 
página 27.

Outras funções práticas 
Relógio, Alarme, Jogos, Calculadora, 
Calendário e mais…
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2. O Seu Telefone

Lista de Teclas
O telefone inclui as teclas abaixo descritas. N
1

este manual, todas as teclas são represen-

tadas por ícones como, por exemplo,  e .

Tecla de alimentação
Liga ou desliga o telefone.

Quando premida por breves instantes, com 
o display em branco ou durante uma cha-
mada: É aberta a lista de modos.

Quando premida por breves instantes, na 
Lista Telefónica ou nas funções de menu: 
As luzes acendem-se durante 15 segundos.

  Teclas de selecção
Cada uma destas teclas executa as funções 
indicadas pelo texto apresentado acima 
das mesmas.

  Teclas de deslocamento
Permitem pesquisar nomes, números de 
telefone, menus ou definições.

Marca um número de telefone e atende 
uma chamada.

Com o display em branco: Apresenta o úl-
timo número marcado.

Termina ou rejeita uma chamada. Sai 
igualmente de qualquer função, a qualquer 
momento. 

 - Permitem escrever números e caracteres. 

 liga para a sua caixa de correio de voz, 
quando é mantida premida.

   Utilizadas para diversos fins em funções 
diferentes.

Teclas de 
volume

A tecla superior aumenta o volume do aus-
cultador e a tecla inferior diminui-o.

Porta de 
infravermelhos (IV)

Teclas de 
volume

Conectores para dis-
positivos externos
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Indicadores do Display
Os indicadores do display informam o uti-
lizador do funcionamento actual do tele-
fone.

Os indicadores abaixo descritos são apre-
sentados quando o telefone está pronto 
para ser utilizado, sem quaisquer caracte-
res introduzidos pelo utilizador no display. 
Esta condição é igualmente denominada 
‘display em branco’.

São igualmente descritos neste manual os 
símbolos relativos a outras funções.  

OPER-
ADOR

Indica a rede celular na qual o 
telefone está actualmente a ser 
utilizado.

P e 
barra

Indica a intensidade do sinal da 
rede celular na área onde se en-
contra. Quanto maior for o nú-
mero de barras apresentadas, 
maior é a intensidade do sinal.

T e 
barra

Indica a carga restante na ba-
teria. Quanto maior for o nú-
mero de barras apresentadas, 
maior é o nível da carga da 
bateria.
1

Teclas de Selecção
Estão localizadas sob o display duas teclas 
denominadas teclas de selecção. 

As funções desempenhas por estas teclas 
variam consoante o texto de orientação 
apresentado acima das mesmas.

Por exemplo, quando é apresentada a pa-

lavra “Menu” acima da tecla , esta te-
cla permite abrir as funções do menu. 

De igual modo, se premir a tecla  sob a 
palavra “Nomes” , é facultado o acesso às 
funções da Lista Telefónica.

Neste manual, as teclas de selecção são 
representadas pelo texto de orientação 
apresentado a cheio (por exemplo: Menu 
ou Nomes).

Teclas de
selecção

Textos
de ajuda
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3. Introdução
Antes de poder utilizar o seu telefone, tem de introduzir no mesmo um cartão SIM, bem 
como instalar e carregar a bateria. 
Instalar um Cartão SIM
O telefone só pode ser utilizado com um 
cartão SIM válido instalado. Este cartão é 
fornecido pelo seu operador de rede ou 
fornecedor de serviços.

NOTA: Mantenha os cartões SIM fora do 
alcance das crianças.

1 Se o telefone estiver ligado: Antes de 
instalar o cartão SIM, desligue o tele-

fone (prima ) e aguarde alguns se-
gundos antes de remover a bateria.

• O cartão SIM e respectivos contactos 
podem ser facilmente danificados por 
riscos ou dobras, pelo que deve ter 
cuidado ao manipulá-los, instalá-los 
ou removê-los.

2 Para remover a bateria: Prima o botão 
na parte superior da bateria (1), faça 
deslizar a bateria no sentido da parte 
inferior do telefone (2) e puxe-a para 
cima (3). 
1

3 Solte o apoio do cartão SIM, deslo-
cando a patilha para a posição de aber-
tura. 

4 Coloque o apoio do cartão na posição 
vertical.

5 Insira cuidadosamente o cartão no 
apoio. Assegure-se de que o canto bise-
lado fica voltado para cima (consulte a 
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figura) e que os contactos dourados do 
cartão ficam voltados para o telefone. 

6 Empurre o apoio do cartão na direcção 
do telefone.

7 Bloqueie o apoio, deslocando cuidado-
samente a patilha na direcção da base 
do telefone, até esta encaixar no devido 
lugar. Assegure-se de que o apoio fica 
correctamente encaixado.
1

8 Coloque a bateria na parte posterior do 
telefone, conforme indicado na figura 
abaixo. Desloque a bateria para cima no 
corpo do telefone, até que a patilha en-
caixe no respectivo lugar (é ouvido um 
estalido). 

Carregar uma Bateria
Uma vez instalada no telefone, a bateria 
está pronta para ser carregada.

NOTA:

• Utilize apenas baterias e carregado-
res aprovados pelo fabricante do te-
lefone.

• Em algumas viaturas, a ignição tem 
de estar ligada para carregar o tele-
fone com o carregador de isqueiro.
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Para carregar a bateria utilizando o Car-
regador de Viagem ACP-7:

1 Ligue a ficha do carregador à parte in-
ferior do telefone.

2 Ligue o carregador a uma tomada 
eléctrica CA. 

A barra indicadora, no lado direito do 
display, começa a movimentar-se e é 
apresentado por breves instantes o texto 
A carregar (se o telefone estiver li-
gado).

• Se a bateria estiver totalmente des-
carregada, pode levar alguns minu-
tos até a indicação de carga ser 
apresentada no display.

• O tempo de carregamento varia 
consoante o carregador e a bateria 
utilizados. Por exemplo, o carrega-
mento de uma bateria BLS-2 de-
mora cerca de 4 horas.

• O carregador pode ser ligado ao te-
lefone durante uma chamada.

3 A bateria está completamente carre-
gada quando a barra indicadora fica 
imóvel e é apresentado por breves ins-
1

tantes o texto Bateria carregada 
(se o telefone estiver ligado).

4 Desligue o carregador da tomada eléc-
trica e do telefone.

Se for apresentada a mensagem Não 
está a carregar , o carregamento foi 
interrompido. Aguarde alguns instantes, 
desligue o carregador, ligue-o novamente 
e tente de novo. Se o carregamento voltar 
a falhar, contacte o seu agente.

Para mais informações sobre a utilização 
das baterias, consulte a página 66.

Indicação de Carga da Bateria
Quando a carga da bateria estiver prestes 
a acabar e restarem apenas alguns minu-
tos de tempo de conversação, é emitido 
um aviso sonoro e é apresentada por ins-
tantes a indicação Bateria fraca.

Quando não resta mais tempo de conver-
sação, é apresentada por instantes a indi-
cação Recarregar bateria 
(é emitido um aviso sonoro) e o telefone 
desliga-se automaticamente.

NOTA: Se os avisos sonoros tiverem sido 
desactivados, só são apresentadas as men-
sagens de texto.
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Ligar o Telefone

AVISO! 
Não ligue o telefone quando a utilização 
do mesmo for proibida ou quando consti-
tuir causa provável de interferências ou si-
tuações de perigo.

POSIÇÃO NORMAL: Pegue normalmente 
no telefone, com a antena apontada para 
cima e sobre o ombro. 

SUGESTÕES PARA UMA OPERAÇÃO 
EFICAZ: Tal como com qualquer outros 
dispositivos transmissores de rádio, não 
toque desnecessariamente na antena 
quando o telefone está ligado. O contacto 
com a antena afecta a qualidade das cha-
madas e pode fazer com que o telefone 
funcione a um nível de consumo de ali-
mentação superior ao normalmente ne-
cessário.

1 Prima, sem soltar, a tecla  até que se 
acendam as luzes do display.

• Se o telefone solicitar o código PIN, 
introduza-o (são apresentados aste-
riscos) e prima OK.
1

Consulte também ”Pedido do código 
PIN (Menu 4-5-1)” na página 53 e 
”Códigos de Acesso” na página 67.

NOTA: O código PIN impede a utili-
zação não autorizada do seu cartão 
SIM. É normalmente fornecido com 
o cartão SIM.

• Se o telefone solicitar um código de 
segurança, introduza-o e prima OK. 

Consulte também ”Nível de segu-
rança (Menu 4-5-5)” na página 56.

NOTA: O código de segurança im-
pede a utilização não autorizada do 
seu telefone. É normalmente forne-
cido com o telefone.

2 É apresentado o 
nome de um opera-
dor se estiver na 
área de cobertura de 
uma rede celular 
que suporte o seu cartão SIM.

Verifique se a barra de intensidade do 
sinal, no lado esquerdo do display, é 
apresentada pelo menos parcialmente. 

3 Se for seleccionado um ambiente de 
utilizador (modo) diferente do Normal, 
é apresentado o nome do modo. Con-
sulte também ”Modo (Menu 3)” na pá-
gina 47.
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O telefone só pode efectuar e receber 
chamadas quando

• está ligado

• está inserido um cartão SIM 
válido

• está localizado na área de co-
bertura de uma rede celular na 
qual o seu cartão SIM possa ser 
utilizado. Consulte também 
”Escolha de rede (Menu 4-4-
5)” na página 53. 

• a intensidade do sinal é ade-
quada. 
1

Desligar o Telefone
Prima a tecla  durante um segundo.

Ou: Com o display em branco, prima  

rapidamente, seleccione com a tecla  

ou  a opção Desligar! e prima OK.
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4. Funções Gerais
Efectuar uma 
Chamada
1 Com o telefone ligado, introduza o in-

dicativo e o número de telefone, utili-

zando as teclas  - .

• Chamadas internacionais 
Se escrever o caracter + (prima duas 
vezes  num segundo) no início 
do indicativo do país, não é necessá-
rio introduzir o código de acesso in-
ternacional.

• Modificar o número de telefone 

Utilize as teclas ,  e Limpar 
para modificar o número. Pode re-
mover todos os caracteres de uma 
vez, premindo a tecla  ou pre-
mindo, sem soltar, a tecla Limpar. 
Consulte também ”Introduzir um 
Número de Telefone” na página 25.

• Memorizar um número de telefone 
na Lista Telefónica
Prima a tecla Gravar, introduza o 
nome associado e prima OK. Con-
sulte também ”Introduzir um Nome” 
na página 24.

• Seleccionar um número de tele-
fone na Lista Telefónica: Consulte 
a página 26.

2 Prima  para chamar o número. 

3 Aguarde que o destinatário atenda e 
fale.
1

• Ajustar o volume do auscultador 
auricular 
Utilize as teclas laterais do telefone. 
A tecla superior aumenta o volume e 
a tecla inferior diminui-o. 

O volume também pode ser ajustado 
quando não há qualquer chamada 
em curso.

• Desactivar o som do microfone do 
telefone Prima Opção, seleccione 

com a tecla  ou  a opção Des-
lig. micro e prima Escolh.. 
Para reactivar o som do microfone, 
prima N/mudo. Ou: Prima Opção , 
seleccione Ligar microf. e 
prima Escolh. .

NOTA: Activar e desactivar o som 
afecta igualmente o microfone de 
qualquer acessório ligado ao tele-
fone.

4 Para terminar a chamada, prima .

NOTA: Quando estiver a utilizar o telefone 
com o kit para viatura CARK-91, pode 
passar do modo mãos-livres para o modo 
privado, levantando o microtelefone su-
plementar HSU-1. Para regressar ao modo 
mãos-livres, prima primeiro Menu e, em 
seguida, pouse o microtelefone suplemen-
tar durante os 15 segundos seguintes.
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Remarcar um dos últimos 
dez números de telefone
Para remarcar o último número, prima 

duas vezes  (com o display em branco).

Para remarcar um dos últimos dez núme-

ros: Prima  (com o display em branco), 

seleccione com a tecla  ou  o número 
ou nome associado pretendido e prima no-

vamente . 

Consulte também ”Registo (Menu 2)” na 
página 43.

Marcação rápida de um 
número de telefone
Se tiver associado um número de telefone 

a uma das teclas de marcação rápida (  

a ; consulte a página 28), pode proce-
der de um dos seguintes modos para mar-
car o número de telefone: 

• Com o display em branco, prima a tecla 
de marcação pretendida (  a ) e, 
em seguida, prima .

• Se a opção “Marcação uma tecla” esti-
ver activa (consulte a página 51): 
Com o display em branco, prima, sem 
soltar, a tecla de marcação pretendida 
(  a ) até que seja iniciada a 
chamada.

NOTA: Premir, sem soltar, a tecla  
liga para a sua caixa de correio de voz.
2

Atender uma Chamada
Quando é recebida uma chamada, o tele-
fone toca, as respectivas luzes ficam inter-
mitentes e é apresentada uma mensagem.

O telefone não toca se a função “Sinaliza-
ção de chamada” (consulte a página 48) 
estiver definida como “Desligada” ou 
“1 só bip”.

Se a opção “Sinalização de chamada” esti-
ver definida como “Grupo”, o telefone só 
notifica a chamada se o chamador perten-
cer a um dos grupos seleccionados.

1 Prima  para atender a chamada. 

Quando a função “Qualquer tecla para 
responder” (consulte a página 50) esti-
ver activa, pode atender a chamada 
premindo qualquer tecla, à excepção de 

 ou .

• Se a rede não conseguir identificar o 
interlocutor, é apresentada a men-
sagem Chamada. 

• Se o interlocutor for identificado, é 
apresentado o respectivo número 
(ou o nome, se tiver sido memori-
zado na Lista Telefónica) seguido de 
a chamar.

• Se premir , a chamada é rejei-
tada.

2 Para terminar a chamada, prima .

NOTA: 

• Pode atender uma chamada em 
qualquer altura, mesmo quando se 
encontrar na Lista Telefónica ou nas 
funções de menu.
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• Se a chamada recebida tiver sido 
transferida de outro número de tele-
fone, é apresentado o sinal > a se-
guir a Chamada ou a chamar 
(serviço da rede).

Telefonar para a Caixa 
de Correio de Voz
Para ligar para a sua caixa de correio de 

voz, prima, sem soltar, a tecla , quando 
o display estiver em branco.

Se o telefone lhe pedir para especificar o 
número da caixa de correio de voz, intro-
duza-o e prima OK. 

Para modificar este número mais tarde, 
consulte ”Definir nº da caixa de correio voz 
(Menu 1-8-2)” na página 43.
2

Bloqueio do Teclado 
(Protecção do Teclado)
O teclado pode ser temporariamente blo-
queado para evitar que as teclas sejam 
premidas inadvertidamente.

Para bloquear o te-
clado:
Com o display em 
branco, prima Menu 

e, em seguida,  
durante os três segun-
dos seguintes. É apre-
sentado o símbolo  

 na parte superior do display.

Para desbloquear o teclado:

Prima Desbloq. e, em seguida, .

Quando a protecção de teclado 
está activa:

• Para atender uma chamada, prima 

. Para rejeitar uma chamada, 

prima . Durante uma chamada, 
o telefone pode ser utilizado nor-
malmente.

• Podem ser efectuadas chamadas 
para o número de emergência pro-
gramado no telefone (por exemplo: 
112 ou outro número de emergência 
oficial). 

Introduza o número de emergência e 

prima . O número só é apresen-
tado depois de ter sido introduzido o 
último dígito.
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• Quando o telefone está ligado ao kit 
mãos-livres para viatura CARK-91, 
pode ser utilizado normalmente.

NOTA: Para bloquear o teclado durante 
uma chamada, quando o telefone está 
ligado a um auscultador auricular HDC-9, 
proceda do seguinte modo: Prima 
Opções , utilize a tecla  ou  para se-
leccionar Bloq. Teclado e prima Es-
colh. . 
Para desbloquear o teclado, utilize o 
procedimento normal.

Chamadas com Inter-
locutores Múltiplos
Efectuar uma nova chamada 
durante uma chamada
Podem estar simultaneamente em curso 
duas chamadas (serviço da rede). Uma das 
chamadas pode ser de conferência.

Para efectuar uma nova chamada durante 
uma chamada:

1 Prima Opção, seleccione com a tecla 
 ou  a opção Nova chamada, 

prima Escolh., marque o número de 
telefone ou seleccione-o na Lista Tele-
fónica (para mais informações, con-
sulte a página 26) e prima Chamar (ou 

).

A chamada actual é automaticamente 
colocada em espera. A chamada activa 

é identificada pelo símbolo  e a cha-

mada em espera pelo símbolo .

Para cancelar a chamada antes de 
esta ser atendida: Prima Deixar.
2

2 Para passar de uma chamada para a 

outra, prima Trocar ou . Como 
alternativa: Prima Opção , seleccione 
Trocar e prima Escolh. .

3 Para terminar a chamada activa, prima 

: Ou: Prima Opção , seleccione 
Finalizar ch. e prima Escolh. . 
A chamada em espera passa a ser a ac-
tiva.

Para terminar ambas as chamadas: 
Prima Opção , seleccione Final. 
todas e prima Escolh. .

Efectuar uma chamada de 
conferência
Podem participar até 6 pessoas numa cha-
mada de conferência (serviço da rede).

1 Ligue para o primeiro participante da 
chamada.

2 Ligue para o segundo participante, se-
guindo o procedimento descrito no 
passo 1 na secção “Efectuar uma nova 
chamada durante uma chamada”.

3 Insira o primeiro participante na cha-
mada: Prima Opção , seleccione Con-
ferência  e prima Escolh..

4 Para inserir uma nova pessoa na cha-
mada, siga os passos 2 e 3 acima apre-
sentados. Se necessário, repita esta 
operação.

5 Para ter uma conversação privada com 
um dos participantes:

• Prima Opção , seleccione Privada 
e prima Escolh. .
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• Seleccione o participante pretendido 
e prima OK.
Os restantes participantes poderão 
continuar a conversar entre si.

• Uma vez terminada a conversação 
privada, regresse à chamada de con-
ferência, seguindo o procedimento 
descrito no passo 3.

6 Para retirar um único participante da 
chamada:

• Prima Opção , seleccione Privada 
e prima Escolh. . Seleccione a 
pessoa que pretende retirar da cha-
mada e prima OK.

• Prima Opção, seleccione Finali-
zar, e prima Escolh. .

• Prima Retom. ou . 
Ou: Prima Opção, seleccione Re-
tomar e prima Escolh. . 

7 Para terminar a chamada de conferên-

cia, prima . Ou: Prima Opção, se-
leccione Final. todas e prima 
Escolh. .

Atender uma nova chamada 
durante uma chamada
Quando a função “Serviço de chamadas 
em espera” está activa (consulte a página 
51), o telefone avisa-o quando for rece-
bida uma nova chamada.

1 Prima Resp. ou . 

Como alternativa: Prima Opção , se-

leccione com a tecla  ou  a opção 
Responder e prima Escolh..
2

Numa lista de chamadas, as chamadas 
em espera são identificadas com o sím-
bolo .

Para rejeitar a nova chamada: 
Prima Opção , seleccione Rejeitar 
e prima Escolh. .

2 Para alternar entre as duas chamadas, 

 prima Trocar  ou . 

Como alternativa: Prima Opção , se-
leccione Trocar e prima Escolh. .

3 Para terminar a chamada activa, prima 

: Ou: Prima Opção , seleccione 
Finalizar e prima Escolh. . A 
chamada em espera passa a ser a ac-
tiva.

Transferir uma chamada
Quando houver uma chamada activa e 
uma em espera, pode interligar as duas 
chamadas e desligar (serviço da rede).

Prima Opção, seleccione com a tecla  

ou  a opção Transferir e prima 
Escolh..
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5. Funções da Lista Telefónica

Pode memorizar números de telefone e 
nomes associados na memória do telefone 
(Lista Telefónica interna) ou do cartão SIM 
(Lista Telefónica SIM).

A Lista Telefónica interna pode conter 50 
nomes (com comprimento máximo de 16 
caracteres) e números de telefone (com 
comprimento máximo de 30 dígitos). 

O telefone suporta cartões SIM com capa-
cidade para 250 nomes e números de tele-
fone.

Para além da memorização de nomes e nú-
meros de telefone, a Lista Telefónica inclui 
um vasto conjunto de funções de gestão 
dos mesmos. 

Abrir uma Lista Telefónica
Para aceder aos nomes e números de tele-
fone memorizados e às funções da Lista 
Telefónica, proceda de um dos seguintes 
modos:

• Quando e display estiver em branco: 
Prima Nomes.

• Durante uma chamada: Prima Op-

ção , seleccione com a tecla  ou 

 a opção Nomes e prima Es-
colh..

Sair da Lista Telefónica
Para sair da Lista Telefónica quando estiver 
no nível principal, prima Sair. 

Para sair de uma função da Lista Telefó-
nica, prima P/trás . 
2

Para sair da Lista Telefónica em qualquer 
altura (excepto durante uma chamada), 

prima .

NOTA: Premir  durante uma chamada 
termina la chamada activa.

Introduzir um Nome 
Quando lhe for pedido para introduzir um 
nome na função “Acrescentar” da Lista Te-
lefónica, ou em qualquer outra função:

1 Introduza o nome:

• Prima a tecla que contém o caracter 
pretendido: uma vez para o primeiro 
caracter, duas para o segundo, etc. 

Os caracteres disponíveis (abaixo 
enumerados) variam consoante o 
idioma seleccionado no Menu 4-4-1 
(consulte a página 52).

. , ? ! - & 1

A B C 2 Ã Á À Ä Â Æ Ç

D E F 3 É Ê È Ë

G H I 4 Í Î Ï Ì Ý Ð

J K L 5 £

M N O 6 Ó Õ Ô Ò Ö Ø Ñ

P Q R S 7 $ ß

T U V 8 Ú Ü Ù Û

W X Y Z 9

espaço, 0
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• Se a letra seguinte estiver localizada 
na mesma tecla que a anterior, 

prima  ou  (ou aguarde que o 
cursor seja apresentado) e, em se-
guida, seleccione a letra.

• Para alternar entre maiúsculas e 
minúsculas, prima rapidamente 

. As letras ABC ou abc na parte 
superior do display indicam o tipo de 
letra seleccionado.

• Para introduzir um número, prima, 
sem soltar, a tecla correspondente 
ao número pretendido. Para alternar 

entre letras e números, prima  
durante alguns segundos.

• Para inserir um espaço, prima .

• Premir  apresenta uma lista de 
caracteres especiais. Seleccione o 

caracter pretendido com a tecla  

ou  e prima Usar para o inserir 
no nome.

Se a lista de caracteres continuar no 
ecrã seguinte, pode deslocar-se en-
tre ecrãs com .

2 Se se enganar, pode remover os carac-
teres à esquerda premindo Limpar o 
número de vezes que for necessário. 
Prima, sem soltar, Limpar para repor 
o ecrã em branco.

caracteres especiais, por 
exemplo, + e %

maiúsculas ou minúsculas
2

 e  movem o cursor para a es-
querda e para a direita, respectiva-
mente.

Introduzir um Número 
de Telefone
Quando lhe for pedido para introduzir um 
número na função “Acrescentar” da Lista 
Telefónica, ou em qualquer outra função:

1 Introduza os dígitos do número de tele-
fone.

2 Se se enganar, pode remover os dígitos 
à esquerda, premindo Limpar o nú-
mero de vezes que for necessário.

 e  movem o cursor para a es-
querda e para a direita, respectiva-
mente.

Memorizar um Nú-
mero de Telefone com 
um Nome (Acrescen-
tar)
Pode memorizar números de telefone com 
nomes associados na Lista Telefónica in-
terna ou SIM.

1 Com o display em branco, prima No-
mes.

2 Seleccione com a tecla  ou  a op-
ção Acrescentar e prima Es-
colh.. 

3 Introduza um nome e prima OK.
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4 Introduza um indicativo e um número 
de telefone e prima OK.

• Se desejar telefonar a partir do es-
trangeiro, adicione o caracter + 

(prima   duas vezes) e o indica-
tivo do país, antes do indicativo lo-
cal e do número de telefone.

SUGESTÃO: 
Memorização rápida

1 Com o display em branco, marque o nú-
mero de telefone pretendido e prima 
Gravar.

2 Introduza o nome associado e prima 
OK.

Memorizar apenas um número de 
telefone:

1 Com o display em branco, introduza o 
número de telefone pretendido.

2 Prima, sem soltar, a tecla Gravar.

Seleccionar um 
Número de Telefone e 
um Nome 
Existem diversos métodos para aceder aos 
nomes e números de telefone memoriza-
dos na Lista Telefónica.

Através da função de Pro-
cura da Lista Telefónica
1 Com o display em branco, prima 
Nomes. 
2

2 Com a função Procurar evidenciada,  
prima Escolh..

3 Introduza o(s) primeiro(s) caracter(es) 
do nome pretendido.

4 Prima OK ou  para o primeiro nome, 

ou  para o último nome que comece 
pelo(s) caracter(es) especificados.

5 Prima  ou  até que seja apresen-
tado ou evidenciado o nome preten-
dido.

• Três pontos (...) a seguir ao nome ou 
antes do número de telefone signifi-
cam que o nome ou número de tele-
fone não é apresentado na 
totalidade.

•  ou  na parte superior do 
display indica que o nome e o nú-
mero de telefone estão memoriza-
dos na Lista Telefónica SIM ou 
interna, respectivamente. 

6 Prima Detalhe e, em seguida,  ou 

 para ver o número de telefone e o 
nome na totalidade.
NOTA: Pode ignorar este passo quando 
o “Tipo de lista” seleccionado é Nome 
& número .

Deslocando as informações 
com o display em branco
1 Prima  ou .

2 Escreva o primeiro caracter do nome.

3 Prima  ou  até ser apresentado o 
nome. 
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4 Prima Detalhe e, em seguida,  ou 

 para ver o número de telefone e o 
nome associado completo.
NOTA: Pode ignorar este passo quando 
o “Tipo de lista” seleccionado é Nome 
& número .

Eliminar um Nome e 
um Número de 
Telefone (Apagar)
Pode remover nomes e números de tele-
fone da Lista Telefónica seleccionada, uma 
só entrada ou todas de uma vez.

Um por um

1 Seleccione o nome e número de tele-
fone que pretende eliminar, conforme 
descrito na secção ”Seleccionar um Nú-
mero de Telefone e um Nome” na pá-
gina 26.

2 Quando forem apresentadas as infor-
mações do nome ou número de tele-
fone especificado: 

• Prima Opção .

• Seleccione com a tecla  ou  a 
opção Apagar e prima Escolh.. 

• Prima OK para confirmar ou 
P/trás  para cancelar a operação.

Como alternativa: Com o display em 
branco, prima Nomes. Seleccione Apa-
gar e prima Escolh.. Seleccione Uma 
a uma e prima Escolh.. Seleccione o 
nome e/ou número de telefone na Lista Te-
lefónica e prima Apagar. Prima OK para 
confirmar.
2

Todos de uma vez

1 Com o display em branco, prima No-
mes. 

2 Seleccione com a tecla  ou  a op-
ção Apagar e prima Escolh..

3 Seleccione Apagar tudo e prima 
Escolh..

4 Seleccione a Lista Telefónica a limpar 
(Telefone ou Cartão ) e prima Es-
colh..

5 Quando for apresentada a mensagem 
Tem a certeza? , prima OK para 
limpar a Lista Telefónica seleccionada 
ou P/trás  para cancelar a operação. 
Se premir OK, introduza o seu código de 
segurança e prima OK.

Grupos
Pode definir o telefone para tocar com um 
som específico e apresentar no display o 
gráfico pretendido quando for recebida 
uma chamada proveniente de um determi-
nado número de telefone. 

Para tal, inclua primeiro um número de te-
lefone no grupo pretendido. Em seguida, 
defina um tipo de toque e um gráfico para 
esse grupo.

NOTA: Pode definir o telefone para tocar 
apenas quando forem recebidas chamadas 
pertencentes a um determinado grupo. 
Consulte “Modo (Menu 3)” na página 47.
7 1998 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.



Incluir um número de 
telefone num grupo
1 Seleccione o nome e número de tele-

fone conforme descrito na secção ”Se-
leccionar um Número de Telefone e um 
Nome” na página 26.

2 Quando forem apresentadas as infor-
mações do nome ou número de tele-
fone especificado: Prima Opção, 

seleccione com a tecla  ou  a op-
ção Grupo e prima Escolh..

3 Seleccione o grupo pretendido e prima 
Escolh..

Definir um tipo de toque e  
gráfico para um grupo
1 Com o display em branco, prima
Nomes.

2 Seleccione com a tecla  ou  a op-
ção Grupo e prima Escolh..

3 Seleccione um dos grupos e prima Es-
colh.. 

4 Seleccione uma das funções seguintes 
e prima Escolh..

Mudar nome do grupo
Edite o nome e prima OK (consulte a 
página 24).

Tipo de toque do grupo
Seleccione o tipo de toque pretendido  
e prima OK. Predefinido corres-
ponde ao tom definido para o modo ac-
tualmente seleccionado (consulte a 
página 48).
2

Ícone
Seleccione Activo , Inactivo , Ver 
ícone , Enviar  ou Enviar grá-
fico  (enviar através de SMS) e prima 
a tecla Escolh..

5 Se seleccionar Enviar gráfico  
(serviço de rede), introduza o número 
de telefone do destinatário ou obte-
nha-o a partir da Lista telefónica e 
prima OK.

Para transferir para o telefone um gráfico 
novo através de IV, consulte também “In-
fravermelhos (Menu 9)”, na página 55.

Depois de transferir o gráfico, seleccione 
Ver ícone  ou Memorizar  e prima 
Escolh.. Se seleccionar Memorizar , 
passe para o grupo de chamadadores pre-
tendido e prima Escolh..

Marcação rápida
Pode definir como tecla de marcação qual-

quer uma das teclas numéricas  a .

Para tal, é necessário atribuir à tecla nu-
mérica pretendida um número de telefone.

Consulte também ”Marcação rápida de um 
número de telefone” na página 20.

Para especificar uma tecla de marcação 
rápida:

1 Com o display em branco, prima No-
mes.

2 Com a tecla  ou , seleccione 
Marc. 1 tecla e prima Escolh..

3 Utilizando a tecla  ou , consulte as 
atribuições actuais de marcação rápida.
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Se houver um número de telefone atri-
buído a uma tecla, é apresentado o nú-
mero de telefone (ou nome) e Opção.

Se não houver qualquer número atribu-
ído a uma tecla, é apresentado a tecla  
Atrib.
NOTA: A tecla Atrib. também é 
apresentada quando o telefone atribuiu 
automaticamente um número de tele-
fone a uma tecla de marcação rápida.

4 Proceda de um dos seguintes modos:

• Para atribuir um número de telefone 
a qualquer tecla de marcação rápida 
livre ou alterar uma atribuição efec-
tuada pelo telefone: Prima Atrib, 
seleccione o nome ou número de tele-
fone pretendido na Lista Telefónica e 
prima OK.

• Para verificar ou modificar uma atri-
buição de marcação com uma tecla: 
Prima Opção , seleccione uma das 
funções seguintes e prima Es-
colh..

Ver número
Apresenta o número de telefone as-
sociado ao nome.

Alterar
Permite alterar o nome e número de 
telefone atribuídos. Seleccione um 
novo nome ou número de telefone 
na Lista Telefónica e prima OK.

Apagar
Remove a atribuição de marcação 
rápida efectuada pelo utilizador. 
Prima OK para confirmar ou 
P/trás  para cancelar a operação.
2

Para utilizar as teclas de marcação 
rápida
Uma vez definidas as teclas de marcação 
rápida, pode utilizá-las de uma das se-
guintes formas:

• Com o display em branco, prima a tecla 
de marcação pretendida (  a ) e, 
em seguida, prima .

• Se a opção “Marcação uma tecla” esti-
ver activa (consulte a página 51): Com 
o display em branco, prima, sem soltar, 
a tecla de marcação pretendida (  a 

) até que seja iniciada a chamada.

NOTA: Premir, sem soltar, a tecla  liga 
para a sua caixa de correio de voz.

Outras Funções da 
Lista Telefónica 
Copiar um nome e número 
de telefone
Pode copiar nomes e números de telefone 
de uma só vez ou um por um, do telefone 
para o cartão SIM e vice versa.

1 Com o display em branco, prima No-
mes.

2 Seleccione com a tecla  ou  a op-
ção Copiar e prima Escolh..

3 Seleccione o sentido da cópia (do tele-
fone para o cartão ou vice versa) e 
prima Escolh..

4 Seleccione Copiar tudo ou Um a 
um e prima Escolh..
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5 Se tiver seleccionado Copiar tudo, 
proceda do seguinte modo:

• Indique se pretende manter ou apa-
gar os nomes e números de telefone 
originais e prima Escolh..

• Na mensagem Iniciar cópia? , 
prima OK para confirmar ou 
P/trás  para cancelar.

Se seleccionar Um a um, proceda do 
seguinte modo:

• Indique se pretende manter ou apa-
gar os nomes e números de telefone 
originais e prima Escolh..

• Seleccione o nome e/ou número de 
telefone a ser copiado. Prima Co-
piar para iniciar a cópia ou P/
trás  para cancelar a operação.

Se o nome for demasiado extenso para a 
Lista Telefónica de destino, este é abrevi-
ado conforme necessário.

Se o nome já existir na Lista Telefónica de 
destino mas o número de telefone associ-
ado for diferente, é acrescentado um nú-
mero ordinal após o nome.

Método alternativo de cópia um a um

1 Seleccione o nome e número de tele-
fone que pretende copiar, conforme 
descrito na secção ”Seleccionar um Nú-
mero de Telefone e um Nome” na pá-
gina 26.

2 Quando forem apresentadas as infor-
mações do nome ou número de tele-
fone especificado: Prima Opção, 

seleccione com a tecla  ou  a op-
ção Copiar e prima Escolh.. 
3

3 Indique se pretende manter ou apagar o 
nome e o número de telefone originais 
e prima Escolh..

Cópia por infravermelhos
Através da porta de infravermelhos (IV) do 
telefone, pode copiar nomes e números de 
telefone para outros telefones semelhan-
tes e para PCs compatíveis, desde que es-
tes possuam uma aplicação apropriada.

Copiar um nome e um número de tele-
fone a partir do telefone

1 Seleccione o nome e número de tele-
fone a serem copiados, conforme des-
crito na secção ”Seleccionar um 
Número de Telefone e um Nome” na 
página 26.

2 Verifique se o outro telefone está defi-
nido para receber dados através da res-
pectiva porta de infravermelhos (no 
menu Infravermel.).

3 Quando forem apresentadas as infor-
mações do nome ou número de tele-
fone especificado: Prima Opção, 
seleccione com a tecla  ou  a 
opção Envio infraver. e prima 
Escolh..

Copiar um nome e um número para o 
seu telefone
Para copiar nomes e números de telefone 
a partir de outro telefone semelhante, é 
necessário configurar primeiro o seu tele-
fone para receber dados através da respec-
tiva porta de infravermelhos, no menu 
Infravermel. (Menu 9). Em seguida, o utili-
zador do outro telefone envia um nome e 
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número de telefone (“cartão de visita”) 
conforme anteriormente descrito.

Depois do nome e do número de telefone 
terem sido copiados, seleccione Mostrar 
ícone , Memorizar  ou Ignorar  e 
prima a tecla OK.

Impressão por 
infravermelhos 
Pode imprimir, numa impressora compatí-
vel, nomes e números de telefone incluídos 
na Lista Telefónica através da porta de in-
fravermelhos (IV).

1 Seleccione o nome e o número de tele-
fone que pretende imprimir, conforme 
descrito na secção ”Seleccionar um Nú-
mero de Telefone e um Nome” na pá-
gina 26.

2 Quando forem apresentadas as infor-
mações do nome ou número de tele-
fone especificado: Prima Opção, 
seleccione com a tecla  ou  a op-
ção Imprimir e prima Escolh..

Modificar um nome e um 
número de telefone memo-
rizados
1 Seleccione o nome ou o número de te-

lefone que pretende modificar, con-
forme descrito na secção ”Seleccionar 
um Número de Telefone e um Nome” na 
página 26.

2 Quando forem apresentadas as infor-
mações do nome ou número de tele-

fone especificado: Prima  ou  para 
3

o número de telefone ou nome, prima 
Opção , seleccione Modificar e 
prima Escolh. . 

3 Altere o número de telefone (consulte a 
página 25) ou o nome (consulte a pá-
gina 24) e prima OK.

4 Se modificar o nome, seleccione 
Substituir (substitui o nome origi-
nal) ou Criar novo e prima Es-
colh..

Seleccionar uma Lista 
Telefónica (Memória em 
utilização)
Pode memorizar nomes e números de tele-
fone na Lista Telefónica interna ou SIM.

Para seleccionar a Lista Telefónica a utili-
zar:

1 Com o display em branco, prima 
Nomes.

2 Com a tecla  ou , seleccione Op-
ção  e prima Escolh..

3 Seleccione Memória em utiliza-
ção  e prima Escolh..

4 Seleccione Cartão  ou Telefone  e 
prima OK.

NOTA: Após a alteração do cartão SIM, é 
automaticamente seleccionada a Lista Te-
lefónica SIM.
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Ver lista de nomes e núme-
ros de telefone memorizados 
(Tipo de lista)
O telefone pode apresentar os números de 
telefone e nomes memorizados em três 
formatos (‘listas’) diferentes.

Para seleccionar uma lista:

1 Com o display em branco, prima No-
mes.

2 Com a tecla  ou , seleccione Op-
ção  e prima Escolh..

3 Seleccione Tipo de lista  e prima 
Escolh..

4 Seleccione uma das opções seguintes e 
prima OK: Letra grande (apresenta 
um nome de cada vez), Lista nomes 
(apresenta três nomes de cada vez), 
Nome, número .

Ver a quantidade de espaço 
livre (Estado da memória)
Pode verificar o número de nomes e núme-
ros de telefone memorizados e quantos 
ainda podem ser memorizados em cada 
Lista Telefónica.

1 Com o display em branco, prima No-
mes.

2 Com a tecla  ou , seleccione Op-
ção  e prima Escolh..

3 Seleccione Estado de memória  e 
prima Escolh..
3

4 Prima  ou  para seleccionar a se-
guinte informação em cada Lista Tele-
fónica:

• utilizada: número de nomes e 
números de telefone actualmente 
memorizados

• livre: número de nomes e núme-
ros de telefone que ainda podem ser 
memorizados

Números de serviços 
(Nºs serviços)
Esta função permite marcar facilmente os 
números de serviços do seu operador de 
rede.

Esta função só é apresentada quando es-
tão memorizados números de serviços no 
cartão SIM. 

1 Com o display em branco, prima No-
mes.

2 Utilize a tecla  ou  para seleccio-
nar Nºs serviços  e prima Es-
colh.. 

3 Seleccione o número de serviço preten-

dido e prima  para marcar o nú-
mero.
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6. Funções de Menu

O telefone inclui uma vasta gama de 
funções que permitem personalizá-lo de 
acordo com as suas necessidades.

Estas funções estão organizadas em 
menus e submenus.

Acesso às Funções de 
Menu
Para utilizar uma função de menu especí-
fica, pesquise as funções até que seja 
apresentada aquela que pretende ou uti-
lize um atalho apropriado.

Por pesquisa
1 Com o display em branco, prima Menu 

para abrir a função de menus. 

Ou, durante uma chamada: Prima Op-

ção , seleccione com a tecla  ou  a 
opção Menu e prima Escolh..

2 No nível de menus principal, prima  

ou  para seleccionar o menu preten-
dido (por exemplo, Definições ) e 
prima Escolh. para o abrir.

A barra de deslocamento, à direita, 
mostra a posição do menu relativa-
mente aos outros menus do mesmo 
nível.

3 Se o menu contiver submenus, (por 
exemplo Opções do telefone ), 
seleccione o submenu pretendido utili-

zando a tecla  ou  e prima 
Escolh.. 
3

Se o submenu contiver mais um con-
junto de submenus, repita este passo.

Por atalho
Cada menu, submenu e opção de definição 
tem associado um número de atalho.

Este número, que pode ser constituído por 
diversos dígitos separados por um traço 
(por exemplo, 4-3-3), é apresentado no 
canto superior direito do display.

1 Com o display em branco, prima Menu 
para abrir a função de menus.

2 Durante os 3 segundos seguintes, intro-
duza o primeiro dígito do número de 
atalho. Repita este procedimento para 
cada dígito.

EXEMPLO

Para activar a função “Qualquer tecla para 
responder”: Com o display em branco, 

prima Menu  (para o menu “Defini-
ções”),  (para o submenu “Definições 

de chamadas”),  (para o submenu 

“Qualquer tecla para responder”) e  
(para a opção “Ligado”).

Sair das Funções de 
Menu
Para sair das funções de menu quando se 
encontrar no respectivo nível principal, 
prima Sair. 
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Para regressar ao nível de menus anterior, 
prima P/trás .

Para sair da função de menus quando se 
encontrar em qualquer menu ou submenu, 

prima  ou prima, sem soltar, a tecla 
P/trás .

NOTA: Premir  durante uma chamada 
termina la chamada activa. 
3

Textos de Ajuda
A maioria das funções de menu tem asso-
ciado um breve texto de ajuda. 

Para ver o texto de ajuda, evidencie a fun-
ção de menu pretendida e aguarde 10 se-
gundos. Quando for apresentado o texto 

prima Mais (ou  ou ) se pretender 
deslocar o texto manualmente.

Premir P/trás  fecha o texto.
Lista de Funções de Menu
É apresentada em seguida uma lista das funções de menu disponíveis.
1. Mensagens
1-1. Entradas

1-2. Próprias

1-3. Escrever mensagens

1-4. Opções de mensagens 

1-4-1. Conjunto 1 1)

• Número do Centro de Mensagens

• Tipo de mensagem

• Validade da mensagem

• Mudar nome do conjunto

1-4-2. Comuns 2)

• Relatórios de entrega

1) O número de conjuntos de definições de-
pende da quantidade de conjuntos dispo-
níveis no seu cartão SIM. Cado conjunto é 
apresentada num submenu próprio e pode 
ter qualquer nome.

2) O número de atalho deste submenu de-
pende do número de conjuntos de defini-
ções disponíveis.
• Resposta via mesmo centro

1-5. Serviço de informação

1-6. Chamada de fax ou dados

1-7. Editor de comando de serviço

1-8. Mensagens de voz

1-8-1. Ouvir mensagens vocais

1-8-2. Definir nº da caixa de correio 
voz

2. Registo
2-1. Chamadas não atendidas

2-2. Chamadas recebidas

2-3. Chamadas efectuadas

2-4. Apagar últimas chamadas

2-5. Visualizar duração das chamadas

2-5-1. Duração da última

2-5-2. Duração total

2-5-3. Chamadas recibidas

2-5-4. Chamadas efectuadas
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2-5-5. Limpar contadores de duração

2-6. Visualizar custos de chamadas

2-6-1. Custo da última

2-6-2. Custo total

2-6-3. Limpar contadores de custos

2-7. Opções de custos de chamadas

2-7-1. Limite de custos

2-7-2. Afixar custos em

3. Modo
3-1. Normal

3-1-1. Activar

3-1-2. Personalizar

• Sinalização de chamada

• Tipo de toque

• Volume do toque

• Alarme vibratorio 1)

• Sinalização de mensagens

• Tons do teclado

• Tons de aviso e de jogos

3-2. Silêncio 

3-2-1. Activar

3-2-2. Personalizar (mesmas defini-
ções que Normal)

3-2-3. Mudar nome

3-3. Reunião (mesmos submenus que 
Silêncio)

3-4. Exterior (mesmos submenus que 
Silêncio)

1) Esta opção só está disponível quando o te-
lefone é utilizado com uma bateria espe-
cial.
3

3-5. Pager (mesmos submenus que 
Silêncio)

3-6. Veículo 2)

3-6-1. Activar

3-6-2. Personalizar

• Sinalização de chamada

• Tipo de toque

• Volume do toque

• Sinalização de mensagens

• Tons do teclado

• Tons de aviso e de jogos

• Resposta automática

• Luz

3-7. Auricular 3)

3-7-1. Activar

3-7-2. Personalizar (mesmos subme-
nus que Normal e Resposta 
automática)

4. Definições
4-1. Alarme

4-2. Relógio

4-3. Definições de chamadas

4-3-1. Qualquer tecla para responder

4-3-2. Remarcação automática

4-3-3. Marcação uma tecla

4-3-4. Serviço de chamadas em es-
pera

2) O modo Veículo só está apresentado no 
menu se o telefone for ou tiver sido utili-
zado com o kit para viatura CARK-91.

3) O modo Auricular só está apresentado no 
menu se o telefone for ou tiver sido utili-
zado com o auscultador auricular HDC-9.
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4-3-5. Envio próprio número

4-4. Opções do telefone

4-4-1. Escolha da idioma

4-4-2. Informação da célula

4-4-3. Lista dos números pessoais

4-4-4. Nota de boas vindas

4-4-5. Escolha de rede

4-5. Definições de segurança

4-5-1. Pedido do código PIN

4-5-2. Serviço de restrição de cha-
madas

• Saída de chamadas

• Chamadas internacionais

• Internacionais excepto para país 
origem

• Entrada de chamadas

• Entrada de chamadas no 
estrangeiro

• Cancelar todas as restrições

4-5-3. Marcações permitidas

4-5-4. Grupo restrito
3

4-5-5. Nível de segurança

4-5-6. Alterar codigos de acesso

• Alterar código de segurança

• Alterar o código PIN

• Alterar o código PIN2

• Alterar a password de restrição

4-6. Repor os valores de origem

5. Reenvio
5-1. Reenvio de todas cham. vocais s/

tocar

5-2. Reenvio se ocupado

5-3. Reenvio se não atendida

5-4. Reenvio se não acessível

5-5. Reenvio de todas as ch. de fax

5-6. Reenvio de todas as ch. de dados

5-7. Cancelar todos os reenvios

6. Jogos
7. Calculadora
8. Calendário
9. Infravermelhos
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Descrição das Funções de Menu
As páginas seguintes descrevem como utilizar cada função de menu. É apresentado à di-
reita do nome da função o respectivo número de atalho. 
Mensagens 
(Menu 1)
Neste menu pode 
aceder a funções re-
lativas a mensagens de texto (SMS), men-
sagens de voz, chamadas de fax e dados, 
comandos de serviços e notícias da rede.

Para aceder a este menu:
Prima Menu (é apresentado o texto Men-
sagens) e, em seguida, Escolh..

Mensagens de Texto
O serviço de rede SMS permite enviar 
mensagens de texto curtas para telefones 
que disponham da função SMS. 

Indicadores de Mensagem 

Quando a indicação  é apresentada 
continuamente, significa que foi recebida 
uma mensagem de texto. 

Quando a indicação  está intermi-
tente, significa que não existe mais espaço 
para novas mensagens. Utilize a função 
Apagar, no submenu Entradas para libertar 
espaço.

Mensagens de Voz
O serviço de mensagens de voz permite 
dispor de uma caixa de correio de voz no 
seu fornecedor de serviços.
3

Ler uma mensagem
(Entradas - Menu 1-1)
Quando é recebida uma mensagem de 

texto, é apresentada a indicação  e o 
número de novas mensagens, seguidos 
da(s) mensagen(s) recebida(s), e é 
emitido um breve aviso sonoro (se a fun-
ção “Sinalização de mensagens” estiver 
activa; consulte a página 49).

1 Com uma nota de uma mensagem nova 
no display: 
Prima Ler para ler a mensagem imedi-
atamente ou Sair para a ver mais 
tarde.

Para ver a mensagem mais tarde:
No menu Mensagens, seleccione com 

a tecla  ou  a opção Entradas e 
prima Escolh..

2 É apresentada uma lista de cabeçalhos 
de mensagem. 
Cada cabeçalho contém o nome do re-
metente ou o início da mensagem.

 à frente do cabeçalho indica que a 
mensagem ainda não foi lida.

Um  à frente do cabeçalho indica um 
relatório de entrega.

Seleccione a mensagem pretendida e 
prima Ler para a ler. 
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3 Utilize  ou  para pesquisar a men-
sagem e informações relacionadas, tais 
como o número de telefone do reme-
tente e a data e hora de recepção.

4 Durante a leitura da mensagem, pode 
aceder às funções seguintes, premindo 
Opção. Seleccione a função preten-
dida e prima OK.

Apagar
Elimina a mensagem. Prima OK para 
confirmar a operação.

Responder
Permite enviar uma resposta ao reme-
tente da mensagem. Escreva a mensa-
gem, prima Opção, seleccione a 
função pretendida e prima OK. Pode 
seleccionar as mesmas funções que no 
menu “Escrever mensagens” (Menu 
1-3).

Modificar
Permite alterar a mensagem. Efectue as 
alterações, prima Opção , seleccione a 
função pretendida e prima OK. Pode 
seleccionar as mesmas funções que no 
menu “Escrever mensagens” (Menu 
1-3).

Usar número
Extrai o número o número de telefone 
da mensagem para o marcar ou memo-
rizar. Se existirem vários números, se-
leccione aquele que pretende e prima  
OK. Prima Gravar para memorizar o 

número na Lista Telefónica ou  para 
o marcar.

Reencaminhar
Permite remeter a mensagem para ou-
tro destinatário. Efectue as alterações, 
3

prima Opção , seleccione a função pre-
tendida e prima OK. Pode seleccionar 
as mesmas funções que no menu “Es-
crever mensagens” (Menu 1-3).

Imprimir
Imprime a mensagem numa impressora 
compatível, através da porta de infra-
vermelhos do telefone.

Detalhes
Apresenta as informações sobre a men-

sagem. Utilize a tecla  ou  para ver 
todas ou algumas das informações se-
guintes: nome e número de telefone do 
remetente, centro de mensagens utili-
zado para o envio, data e hora de re-
cepção e disponibilidade de caminho de 
resposta.

Enviar uma mensagem 
(Menus 1-2 e 1-3)
Pode escrever e enviar mensagens através 
do menu “Escrever mensagens” (Menu 
1-3).

Pode memorizar as suas próprias mensa-
gens no submenu “Próprias” (Menu 1-2) 
para utilização posterior.

Para escrever e enviar uma mensagem: 

1No menu Mensagens, seleccione com 

a tecla  ou  a opção Escrever 
mensagens e prima Escolh..

2 Escreva uma mensagem com compri-
mento até 160 caracteres (consulte 
“Introduzir um Nome” na página 24). 
É apresentado na parte superior do dis-
play o número de caracteres restantes.
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3 Quando acabar de escrever, prima Op-
ção  para ver as funções seguintes. Se-
leccione a função pretendida e prima 
OK. 

Enviar
Envia a mensagem utilizando o pri-
meiro conjunto de definições incluído 
no submenu “Opções de mensagens” 
(Menu 1-4).  
Introduza o número de telefone do des-
tinatário ou seleccione-o na Lista Tele-
fónica, se necessário, e prima OK. Prima 
a OK para enviar a mensagem.

Env. especial
Envia a mensagem utilizando o con-
junto de definições seleccionado. Se-
leccione o conjunto pretendido e prima 
Escolh.. 
Seleccione Numérico  (para número 
de telefone) ou Alfanumérico  (para 
endereço de e-mail, por exemplo) e 
prima OK. Introduza o número de tele-
fone ou endereço alfanumérico (se su-
portado pelo seu fornecedor) e prima 
OK.

Gravar
Grava a mensagem submenu Próprias 
para utilização posterior.

Limpar visor
Elimina a mensagem.

Para ver a sua própria mensagem:
No menu Mensagens, seleccione Pró-
prias  e prima Escolh.. Seleccione a  
mensagem pretendida e prima Ler para a 
ver. 

Premir Opção durante a leitura faculta o 
acesso às mesmas funções que as do menu 
3

Entradas (Menu 1-1), à excepção de Res-
ponder.

Opções de mensagens 
(Menu 1-4)
Existem dois tipos de definições de mensa-
gem: os específicos de cado conjunto de 
definições (opções de configuração) e os 
comuns a todas as mensagens de texto.

Para aceder a estas definições:

• No menu Mensagens, seleccione com 
a tecla  ou  a opção Opções de 
mensagens  e prima Escolh..

Opções de configuração e numeração de 
menus
Os opções de configuração consistem num 
conjunto de definições necessárias para 
enviar mensagens.

Utilizando conjuntos de definições, pode, 
por exemplo, enviar uma mensagem como 
um fax, se suportado pelo seu fornecedor 
de serviços, bastando para tal seleccionar 
o conjunto na quel foram configuradas de-
finições apropriadas para transmissões de 
fax.

Cado conjunto é apresentado num sub-
menu próprio.

Há um conjunto incorporado no telefone. 
Contudo, se existirem conjuntos no cartão 
SIM, são utilizados estes em vez das do te-
lefone.

Se houver um conjunto, os submenus são 
numerados do modo indicado a seguir. Se 
existirem vários conjuntos, a numeração 
dos submenus é alterada em conformi-
dade.
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Opções de configuração 
(Conjunto 1 - Menu 1-4-1)1)

Neste submenu, pode alterar os parâme-
tros do conjunto de definições.

Para utilizar os parâmetros dos conjuntos:

1 No submenu Opções de mensa-

gens , seleccione com a tecla  ou  
o conjunto pretendido e prima Es-
colh..

NOTA: O conjunto pode ter qualquer 
nome, que pode alterar através da fun-
ção “Mudar nome do conjunto”.

2 Seleccione uma das definições seguin-
tes e prima Escolh. para a abrir.

Número do centro de mensagens 
Memoriza o número de telefone do centro 
de mensagens, necessário para enviar 
mensagens. Pode obter este número junto 
do seu fornecedor de serviços.

Introduza o número de telefone ou selec-
cione-o na Lista Telefónica (ou modifique 
o existente) e prima OK.

Tipo de mensagem
Pode solicitar que a rede converta a sua 
mensagem de Texto para o formato de 
E-mail, Fax ou Pager (serviço da 
rede).

Seleccione com a tecla  ou  o formato 
pretendido e prima OK. 

1) O número total de conjuntos depende da 
quantidade de conjuntos disponíveis no 
seu cartão SIM.
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Para receber uma mensagem convertida, o 
destinatário tem de dispor de um terminal 
apropriado.

Validade da mensagem
Define a hora à qual as suas mensagens 
são colocadas no centro de mensagens, 
enquanto estiverem a ser efectuadas ten-
tativas para as entregar (serviço da rede).

Seleccione com a tecla  ou  a hora 
pretendida e prima OK.

Mudar nome do conjunto
Permite atribuir um novo nome a um con-
junto de definições determinado.

Introduza o novo nome (até 10 caracteres) 
e prima OK.

Definições comuns a todas as men-
sagens (Comuns - Menu 1-4-2)
As definições incluídas neste submenu 
aplicam-se a todas as mensagens de texto 
enviadas, independentemente do conjunto 
de definições seleccionado.

1No submenu Opções de mensa-

gens , seleccione com a tecla  ou  
a opção Comuns e prima Escolh..

2 Seleccione uma das funções seguintes 
e prima Escolh..

Relatórios de entrega 
Pode pedir que a rede envie relatórios de 
transmissão das suas mensagens.

Seleccione com a tecla  ou  a opção 
Sim ou Não e prima OK. 
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Resposta via mesmo centro
Pode pedir que a rede encaminhe a res-
posta à sua mensagem através do seu pró-
prio centro de mensagens.

Seleccione com a tecla  ou  a opção 
Sim ou Não e prima OK.

Serviço de informação 
(Menu 1-5)
Este serviço de rede permite receber do seu 
fornecedor mensagens sobre diversos temas 
(tais como condições meteorológicas e de 
transito).

Para informações sobre os temas disponí-
veis e respectivos números, contacte o seu 
fornecedor de serviços.

1 No menu Mensagens, seleccione com 

a tecla  ou  a opção Serviço de 
informação  e prima Escolh..

2 Seleccione uma das seguintes opções e 
prima OK:

Activo
Activa a recepção de mensagens de in-
formação.

Inactivo
Desactiva a recepção de mensagens de 
informação.

Índice
Obtém uma lista de temas disponíveis 
para a função de temas.

Temas
Permite o acesso às seguintes funções. 
Seleccione a função pretendida e prima 
OK. 
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Escolher
Permite seleccionar os temas 
pretendidos. Seleccione um tema 
e prima Sim para o seleccionar 
ou Não para o desmarcar. Repita 
este procedimento o número de 
vezes que for necessário. Em se-
guida, prima P/trás  e, depois, 
Sim  para guardar ou Não para 
ignorar as alterações.

Acrescentar
Adiciona um novo tema à lista. 
Introduza o número do tema e 
prima OK. Repita esta operação 
para o nome.

Modificar
Permite alterar o nome e o nú-
mero do tema. Seleccione o tema 
pretendido e prima OK. Modifi-
que o número e prima OK. Repita 
esta operação para o nome.

Apagar
Permite remover um tema da 
lista. Seleccione o tema e prima 
OK.

Ler
Apresenta as mensagens recebidas. Se-
leccione o tema pretendido e prima 

Escolh.. Utilize  para pesquisar. 
Premir Opção permite o acesso à fun-
ção Desmarc. tópico  ou Usar 
número  (copia o número de telefone 
da mensagem para o display). Selecci-
one uma das funções e prima Es-
colh..

Idioma
Define o idioma das mensagens. Só são 
apresentadas as mensagens no idioma 
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seleccionado. Seleccione um idioma e 
prima Sim para o seleccionar Não 
para o desmarcar. Repita este procedi-
mento o número de vezes que for ne-
cessário. Em seguida, prima P/trás  e, 
depois, Sim  para guardar ou Não para 
ignorar as alterações.

Chamadas de fax ou dados 
(Menu 1-6)
O telefone pode enviar e receber dados 
através da aplicação Nokia Cellular Data 
Suite para PC (serviço da rede). 

Para mais informações, consulte a docu-
mentação que acompanha o Nokia Cellu-
lar Data Suite e as aplicações de 
comunicações.

Efectuar uma chamada de dados ou fax

1 No menu Mensagens, seleccione com 

a tecla  ou  a opção Chamada de 
fax ou dados e prima Escolh..

2 Seleccione Fax e dados ou Adi-
cionar voz e prima Escolh.. 
Adicionar voz permite alterar du-
rante uma chamada entre o modo de 
voz e o modo de dados (ou fax).

3 Introduza o número de telefone preten-
dido ou seleccione-o na Lista Telefó-
nica e prima OK.

4 Se tiver seleccionado Adicionar 
voz no passo 2, para alternar entre o 
modo de voz e o modo de dados/fax: 
Prima Opção, seleccione Modo voz 
ou Modo dados (ou Modo fax), e 
prima OK.
4

5 Após a transmissão, termine a chamada 

premindo .

NOTA: Não podem ser efectuadas chama-
das de dados ou fax enquanto houver cha-
madas em espera ou em curso.

Receber uma chamada de dados ou fax
Pode atender uma chamada de dados ou 
fax tal como uma chamada normal, 
mesmo quando o teclado do telefone esti-
ver bloqueado.

Editor de comandos do ser-
viço (Menu 1-7)
Neste submenu, pode enviar pedidos de 
serviços (por exemplo, comandos de acti-
vação de serviços da rede) para o seu for-
necedor.

1No menu Mensagens, seleccione com 

a tecla  ou  a opção Editor de 
comandos do serviço  e prima 
Escolh..

2 Introduza os números que pretende in-
cluir na mensagem.

Prima  para inserir um cardinal (#) 

e  para inserir um asterisco (*). 
Quando é mantida premida, a tecla 

 alterna entre o modo numérico e o 
modo de texto.

3 Para enviar a mensagem: Prima 
Enviar.
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Mensagens de voz 
(Menu 1-8)
Para aceder a este submenu:

• No menu Mensagens, seleccione com 
a tecla  ou  a opção Mensagens 
de voz e prima Escolh..

Ouvir mensagens vocais
(Menu 1-8-1) 
Quando se utiliza esta função, o telefone 
liga para a sua caixa de correio de voz, no 
número de telefone memorizado no menu 
Menu 1-8-2. 

Para aceder a este submenu:

• No submenu Mensagens de voz, 
seleccione com a tecla  ou  a op-
ção Ouvir mensagens vocais e 
prima Escolh..

SUGESTÃO: Como alternativa, pode 
premir, sem soltar, a tecla  
quando o display estiver em branco.

NOTA: Se for apresentada a indicação , 
pode premir Ouvir para ouvir a mensa-
gem.

Definir nº da caixa de correio voz 
(Menu 1-8-2) 
Utilize esta função para memorizar o nú-
mero de telefone da sua caixa de correio 
de voz, facultado pelo seu fornecedor de 
serviços.

1 No submenu Mensagens de voz, 

seleccione com a tecla  ou  a op-
ção Definir nº da caixa de 
correio voz  e prima Escolh..
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2 Introduza o número de telefone ou se-
leccione-o na Lista Telefónica (ou edite 
o número existente) e prima OK.

Consulte também “Ouvir mensagens vo-
cais (Menu 1-8-1)” cima, ”Telefonar para a 
Caixa de Correio de Voz” na página 21 e 
”Reenvio (Menu 5)” na página 57.

Registo 
(Menu 2)
Para aceder a este 
menu:

Prima Menu, seleccione com a tecla  ou 

 a opção Registo e prima Escolh..

Opções dos submenus 2-1 - 2-3
Nestes submenus, pode aceder às seguin-
tes funções, premindo Opção. Seleccione 
a função pretendida e prima Escolh..

Hora chamada
Apresenta a data e a hora a que a cha-
mada foi registada pelo telefone. Se o 
mesmo número tiver sido registado por 
diversas vezes, pode ver a hora de cada 
chamada, utilizando a tecla  ou .

Modificar nº
Permite alterar primeiro o nome ou nú-
mero de telefone apresentado e memo-
rizá-lo, em seguida, na Lista Telefónica. 
Modifique o número e prima OK. Modi-
fique o nome (para mais informações, 
consulte a página 24) e prima OK.

Memorizar
Memoriza o número de telefone apre-
sentado na Lista Telefónica. Introduza o 
nome associado e prima OK.
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Apagar
Elimina o número de telefone apresen-
tado do submenu actual. Prima OK para 
confirmar ou P/trás  para cancelar a 
operação.

Ver número
Apresenta o número de telefone associ-
ado ao nome apresentado.

SUGESTÃO: Pode marcar um dos 
números apresentados, premindo 

 quando estiver a ser apresen-
tado no display o nome ou número 
pretendido.

Chamadas não atendidas 
(Menu 2-1)
Pode ver os dez últimos números de tele-
fone a partir dos quais alguém tentou te-
lefonar-lhe sem êxito (serviço da rede). 

Esta função só funciona em redes digitais 
que permitam ver o número de telefone do 
chamador.

1 No menu Registo, seleccione com a 

tecla  ou  a opção Chamadas 
não atendidas  e prima 
Escolh..

2 Pesquise a lista com a tecla  ou .

Como alternativa: Quando for apresentado 
um aviso de falha de chamada, prima 
Listar.

NOTA: O telefone só regista as chamadas 
sem sucesso quando estiver ligado e esti-
ver a ser utilizado na área de cobertura da 
rede.
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Chamadas recebidas 
(Menu 2-2)
Pode ver os dez números de telefone a par-
tir dos quais aceitou mais recentemente 
chamadas (serviço da rede).

Esta função só funciona em redes digitais 
que permitam ver o número de telefone do 
chamador.

1No menu Registo, seleccione com a 

tecla  ou  a opção Chamadas 
recebidas e prima Escolh..

2 Pesquise a lista com a tecla  ou .

Chamadas efectuadas 
(Menu 2-3)
Pode ver os dez últimos números de tele-
fone que marcou (por exemplo, chamou ou 
tentou chamar).

1No menu Registo, seleccione com a 

tecla  ou  a opção Chamadas 
efectuadas e prima Escolh..

2 Pesquise a lista com a tecla  ou . 

Como alternativa: Com o display em 

branco, prima  e, em seguida, pesquise 
as opções com a tecla  ou . 
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Apagar últimas chamadas 
(Menu 2-4) 
Pode eliminar todos os números de tele-
fone apresentados nos Menus 2-1, 2-2 
e 2-3.

1 No menu Registo, seleccione com a 
tecla  ou  a opção Apagar úl-
timas chamadas  e prima 
Escolh..

2 Seleccione Todas , N/atendidas , 
Marcadas  ou Recebidas .

3 Prima OK para eliminar os números de 
telefone ou P/trás  para cancelar a 
operação.

Os números de telefone são igualmente 
apagados nos seguintes casos: 

• Quando se liga o telefone com um 
cartão SIM que não seja um dos 
cinco cartões mais recentemente 
utilizados no telefone.

• Quando se altera a definição de ní-
vel de segurança (consulte a página 
56).

Visualizar duração das 
chamadas (Menu 2-5) 
Pode ver a duração das chamadas e limpar 
os contadores de duração.

1 No menu Registo, seleccione com a 

tecla  ou  a opção Visualizar 
duração das chamadas  e prima 
Escolh..

2 Seleccione uma das seguintes funções:
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Duração da última  
(Menu 2-5-1)
 Apresenta, em horas, minutos e segun-
dos, a duração da última chamada (ou 
actual) recebida ou enviada.

Duração total  
(Menu 2-5-2)
 Apresenta a duração total das chama-
das efectuadas ou recebidas com qual-
quer cartão SIM.

Chamadas recibidas 
(Menu 2-5-3)
Apresenta a duração total das chama-
das recebidas com qualquer cartão SIM.

Chamadas efectuadas 
(Menu 2-5-4)
Apresenta a duração total das chama-
das efectuadas com qualquer cartão 
SIM.

Limpar contadores de 
duração  (Menu 2-5-5)
Repõe todos os contadores de duração. 
Prima OK, introduza o código de segu-
rança e prima OK.

NOTA: O tempo real das chamadas factu-
rado pelo seu fornecedor de serviços pode 
variar consoante as funções da rede, o ar-
redondamento da facturação, etc.

Visualizar custos de 
chamadas (Menu 2-6)
Este serviço da rede permite verificar o 
custo das suas chamadas.

O custo é apresentado sob a forma de uni-
dades definidas individualmente para cada 
cartão SIM no Menu 2-7-2.
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1 No menu Registo, seleccione com a 

tecla  ou  a opção Visualizar 
custos de chamadas e prima Es-
colh..

2 Seleccione uma das seguintes funções:

Custo da última  (Menu 2-6-1) 
Apresenta o custo da última chamada 
ou da chamada actual.

Custo total (Menu 2-6-2)
Apresenta o custo total das chamadas 
efectuadas com o cartão SIM actual.

Limpar contadores de custos 
(Menu 2-6-3)
Repõe todos os contadores de custo. 
Prima OK, introduza o código PIN2 e 
prima OK.

NOTA: A facturação real das chamadas e 
serviços prestados pelo seu fornecedor 
pode variar consoante as funções da rede, 
o arredondamento da facturação, impos-
tos, etc.

Opções de custos de chama-
das (Menu 2-7)
Para aceder a este submenu:

• No menu Registo, seleccione com a 
tecla  ou  a opção Opções de 
custos de chamadas  e prima Es-
colh..

Limite de custos (Menu 2-7-1)
Pode limitar o custo das suas chamadas a 
um número seleccionado de unidades de 
cobrança ou unidades monetárias (no 
Menu 2-7-2). 
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1No submenu Opções de custos 
de chamadas , seleccione com a tecla 

 ou  a opção Limite de cus-
tos e prima Escolh..

2 Introduza o código PIN2 e prima OK.

3 Seleccione Ligado (activar limite) ou 
Desligado (desactivar limite) e 
prima OK.

4 Se tiver seleccionado Ligado, intro-
duza o limite de custo e prima OK. 

Premir  ou  insere um ponto.

Se tiver seleccionado Ligado, é apresen-
tado o número de unidades restantes 
quando o display estiver em branco.

Uma vez esgotadas todas as unidades, só 
podem ser efectuadas chamadas para o 
número de emergência 112.

Afixar custos em (Menu 2-7-2)
O telefone pode apresentar os limites de 
custo sob a forma de unidades de co-
brança ou da unidade monetária preten-
dida. Para informações sobre unidades de 
cobrança, contacte o seu fornecedor de 
serviços.

1No submenu Opções de custos 
de chamadas , seleccione com a tecla 

 ou  a opção Afixar custos 
em e prima Escolh..

2 Introduza o código PIN2 e prima OK.

3 Seleccione Moeda ou Unidades e 
prima Escolh..

4 Se tiver seleccionado Moeda, intro-
duza o custo de cada unidade de co-
brança e prima OK. Em seguida, 
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introduza a denominação monetária e 
prima OK.

Premir  ou  insere um ponto.

Modo 
(Menu 3)
Neste menu, pode 
definir os toques e 
as luzes do telefone para funcionarem do 
modo pretendido em diferentes ambientes 
de funcionamento.

Para tal, basta seleccionar o ambiente de 
utilizador (modo) pretendido.

O telefone inclui um conjunto de modos 
pré-programados. Pode mudar o nome dos 
modos e alterar as definições dos mesmos 
em função das suas necessidades.

Quando o display está em branco, é apre-
sentado o nome do modo actualmente se-
leccionado (excepto quando está activo o 
modo “Normal”).

Acesso aos modos
Pode activar o modo pretendido neste 
menu ou quando o display está em branco, 
procedendo do seguinte modo:

1 Prima  rapidamente.

2 Com a tecla  ou , seleccione o 
modo pretendido (ex: Reunião ). 

Como alternativa: Pode premir  rapi-
damente o número de vezes que for ne-
cessário.

Desligar! desliga o telefone. 
4

3 Prima OK (ou prima, sem soltar, a tecla 

) para seleccionar o modo.

Alterar as definições do 
modo (tais como sinalização 
de chamada)
1 Prima Menu, seleccione com a tecla  

ou  a opção Modo e prima Es-
colh..

2 Seleccione um dos nomes de modo pro-
gramados.

Normal esta é a definição assumida. 

Veículo  e Auricular  só são apre-
sentados se o telefone for ou estiver a 
ser utilizado com o kit para viatura 
CARK-91 ou com o auscultador auricu-
lar HDC-9, respectivamente.

3 Prima Opção para ver as seguintes 
funções. Seleccione a função preten-
dida e prima OK. 

Activar
Activa o modo seleccionado.
NOTA: Quando o telefone estiver ligado 
ao kit para viatura CARK-91 ou ao aus-
cultador auricular HDC-9, esta função 
não está disponível.

Personalizar
Permite alterar as seguintes definições 
do modo seleccionado. Seleccione a de-
finição pretendida e prima Escolh..

Sinalização de chamada
Define a forma como o telefone o 
avisa da recepção de uma chamada 
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de voz. Seleccione com a tecla  ou 
 uma das seguintes opções e 

prima OK:

Toque
O telefone toca.

Crescente
O telefone começa a tocar com 
um volume baixo e aumenta gra-
dualmente o volume até ao nível 
seleccionado.

1 só toque
O telefone toca uma vez.

1 só bip
O telefone emite um aviso so-
noro. 

Grupo
O telefone só toca quando e rece-
bida uma chamada de um nú-
mero de telefone pertencente a 
um grupo seleccionado. 
Seleccione o grupo pretendido e 
prima Sim para o activar ou Não 
para o desactivar. Repita este 
procedimento o número de vezes 
que for necessário. 
Em seguida, prima P/trás  e, 
depois, Sim  para guardar ou 
Não para ignorar as alterações. 
Consulte também ”Grupos” na 
página 27.

Desligado
O telefone não toca quando é re-
cebida uma chamada. 

Tipo de toque
Define o tipo de toque para as cha-
madas de voz. Seleccione com a te-
cla  ou  o tom pretendido (é 
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ouvida uma amostra) e prima OK. 
Seleccione Pessoal para utilizar 
um tipo de toque obtido (consulte a 
nota abaixo). 
NOTA: Pode obter um novo tipo de 
toque através de SMS (serviço da 
rede).

Volume do toque
Define o nível do volume do toque e 
o tipo de sinalização de mensagens. 

Seleccione com a a tecla  ou  o 
nível pretendido (é ouvida uma 
amostra) e prima OK.
NOTA: Se seleccionar o nível mais 
alto, tem de confirmar a sua opção 
premindo a tecla OK.

Alarme vibratório
Define o telefone (quando fornecido 
com uma bateria especial) para vi-
brar quando é recebida uma cha-
mada de voz. O vibrador não 
funciona quando o telefone está li-
gado ao kit mãos-livres para viatura.

Seleccione com a tecla  ou  a 
opção Ligado ou Desligado e 
prima OK.

Sinalização de mensagens
Define o tipo de toque para as men-
sagens de texto. Seleccione com a 

tecla  ou  o tom pretendido (é 
ouvida uma amostra) e prima OK.

Tons do teclado
Define o nível do volume dos tons do 

teclado. Seleccione com a tecla  

ou  o  nível pretendido (é ouvida 
uma amostra) e prima OK.
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Tons de aviso e de jogos
Define o telefone de modo a emitir 
sons, por exemplo, quando a bateria 
está fraca ou quando o utilizador 
está a jogar um dos jogos do tele-
fone. Esta definição não tem qual-
quer efeito nos tons associados aos 
serviços da rede. Seleccione com a 
tecla  ou  a opção Ligado ou 
Desligado e prima OK.

Resposta automática  (só nos 
modos Veículo e Auricular)
Define o telefone para atender uma 
chamada de voz após um toque. Esta 
função pode ser utilizada quando o 
kit para viatura estiver equipado 
com sensor de ignição e a ignição 
estiver ligada. Seleccione Ligada ou 
Desligada e prima OK.

Luz (só no modo Veículo)
Define as luzes do display e do te-

clado. Seleccione com a tecla  ou 

 a opção Ligadas (sempre ace-
sas) ou Automático  (acesas du-
rante 15 depois de ser premida uma 
tecla ou da sinalização de chamada) 
e prima OK. 
NOTA: Na Lista Telefónica ou nas 
funções de menu, pode ligar as luzes 
durante 15 segundos, premindo ra-

pidamente , mesmo quando tiver 
sido seleccionada a opção “Automá-
tico”.

Mudar nome
Permite modificar o nome do modo se-
leccionado. Introduza o novo nome e 
4

prima OK.
NOTA: Esta função não está disponível 
nos modos Normal, Auricular e Veículo. 

Definições 
(Menu 4)
Para aceder a este 
menu:

Prima Menu, seleccione com a tecla  

ou  a opção Definições  e prima 
Escolh..

Alarme (Menu 4-1)
O telefone pode ser definido para tocar a 
uma hora especificada. Para definir o for-
mato da hora, consulte a secção Relógio 
(Menu 4-2) acima.

1No menu Definições , seleccione 
com a tecla  ou  a opção Alarme 
e prima Escolh..

2 Se o alarme estiver desligado, o tele-
fone pede a hora pretendida. Com o te-
clado, introduza as horas e os minutos 
e prima OK.

Se o alarme estiver ligado, seleccione 
Ligado ou Desligado e prima OK: 
ao seleccionar Ligado, pode alterar a 
hora do alarme. Quando seleccionar 
Desligado o alarme é desactivado.

Quando o tempo do alarme se esgota
O telefone toca (excepto se a sinalização 
de chamada estiver definida como “Desli-
gada” ou “1 só bip”), apresenta a indicação 
Alarme! e as respectivas luzes ficam in-
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termitentes. Se premir Pára  ou desligar o 
telefone, o alarme é desactivado.

Se premir qualquer outra tecla ou deixar o 
alarme do telefone tocar durante um mi-
nuto, o alarme pára e toca novamente 
após cinco minutos. Pode parar esta ‘repe-
tição’ premindo Pára  ou desligando o te-
lefone.

Se a hora do alarme passar enquanto o te-
lefone estiver desligado, o telefone liga-se 
automaticamente e toca. Se premir Pára , 
o telefone perguntar-lhe-á se pretende 
activar o telefone para chamadas. Prima 
Sim para aceitar e Não para desligar o 
telefone.

NOTA: Quando o telefone está em modo de 
repetição, só podem ser efectuadas cha-
madas para o número de emergência 112.

Relógio (Menu 4-2)
O telefone tem incorporado um relógio.
A hora actual é apresentada continua-
mente, excepto na Lista Telefónica ou nas 
funções de menu.

O relógio é igualmente utilizado pelas se-
guintes funções: Mensagens (Menu 1), 
Registo (Menu 2), Alarme (Menu 4-1) e 
Calendário (Menu 8).

1 No menu Definições , seleccione 

com a tecla  ou  a opção Reló-
gio  e prima Escolh..

2 Seleccione uma das seguintes funções 
e prima OK.

Mostrar/Ocultar
Permite activar ou desactivar a apre-
sentação da hora.
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Definir hora
Introduza a hora e prima OK. 

Formato hora: Permite seleccionar 
o formato de 12 ou 24 horas. Selecci-
one um dos formatos e prima OK. 

NOTA: Se a bateria for removida do tele-
fone por um período de tempo prolongado, 
pode ser necessário redefinir a hora.

Definições de chamadas 
(Menu 4-3)
Para aceder a este submenu:

• No menu Definições , seleccione 
com a tecla  ou  a opção Defi-
nições de chamadas  e prima Es-
colh..

Qualquer tecla para responder 
(Menu 4-3-1)
Quando esta função está activa, pode 
atender uma chamada premindo rapida-

mente qualquer tecla, excepto  e .

1No menu Definições de chama-

das , seleccione com a tecla  ou  a 
opção Qualquer tecla para 
responder e prima Escolh..

2 Seleccione Ligado ou Desligado e 
prima OK.

Remarcação automática 
(Menu 4-3-2)
Quando esta função está activa, o telefone 
efectua até dez tentativas de marcação de 
um número de telefone após uma tenta-
tiva sem sucesso.
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Premir  interrompe as tentativas de 
chamada.

1 No submenu Definições de cha-

madas, seleccione com a tecla  ou 

 a opção Remarcação automá-
tica  e prima Escolh..

2 Seleccione Ligada  ou Desligada  e 
prima OK.

Marcação uma tecla 
(Menu 4-3-3)
Quando esta função está activa, pode cha-
mar um número de telefone atribuído a 

uma tecla de marcação rápida (  a 

), premindo, sem soltar, a tecla numé-
rica correspondente.

1 No submenu Definições de cha-

madas, seleccione com a tecla  ou 

 a opção Marcação uma tecla  
e prima Escolh..

2 Seleccione Ligada  ou Desligada  e 
prima OK.

Consulte também ”Marcação rápida de um 
número de telefone” na página 19 e ”Mar-
cação rápida” na página 28.

Serviço de chamadas em espera 
(Menu 4-3-4) 
Quando este serviço da rede está activo, a 
rede avisa-o da recepção de uma chamada 
quando houver uma chamada em curso.

1 No submenu Definições de cha-

madas, seleccione com a tecla  ou 
 a opção Serviço de chamadas 

em espera  e prima Escolh..
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2 Seleccione uma das seguintes funções 
e prima OK: Activar, Cancelar, 
Verificar (apresenta os tipos de 
chamada para os quais é utilizada a 
função de chamada em espera).

Envio próprio número 
(Menu 4-3-5) 
Pode definir a apresentação ou não apre-
sentação do seu número de telefone à pes-
soa chamada.

Este serviço da rede só está disponível em 
redes digitais que permitam ver o número 
de telefone do chamador.

Quando se altera o cartão SIM, é automa-
ticamente seleccionada a opção Prede-
finido.

Para mais informações, contacte o seu for-
necedor de serviços.

1No submenu Definições de cha-

madas, seleccione com a tecla  ou 

 a opção Envio próprio nú-
mero  e prima Escolh..

2 Seleccione Predefinido , Ligado  
ou Desligado  e prima OK.
A opção Predefinido repõe no tele-
fone as definições assumidas (Ligado 
ou Desligado) acordadas com o for-
necedor dos serviços.

Opções do telefone 
(Menu 4-4)
Para aceder a este submenu:

• No menu Definições , seleccione 
com a tecla  ou  a opção Opções 
do telefone  e prima Escolh..
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Escolha da idioma (Menu 4-4-1)
Pode seleccionar o idioma no qual o texto 
é apresentado no display.

Esta definição afecta igualmente o for-
mato da hora e da data nas seguintes fun-
ções: Alarme (Menu 4-1), Relógio (Menu 
4-2), Calendário (Menu 8).

1 No submenu Opções do tele-

fone , seleccione com a tecla  ou  
a opção Escolha da idioma e 
prima Escolh..

2 Seleccione o idioma pretendido ou Au-
tomático  (idioma baseado no cartão 
SIM actual) e prima OK.

Informação da célula 
(Menu 4-4-2)
Pode definir o telefone para indicar 
quando é utilizado numa rede celular com 
base na tecnologia MCN (Micro Cellular 
Network) (serviço da rede).

A definição permanece activa mesmo 
quando o cartão SIM é substituído ou 
o telefone é desligado.

1 No submenu Opções do tele-

fone , seleccione com a tecla  ou  
a opção Informação da célula  
e prima Escolh..

2 Seleccione Ligada  ou Desligada  e 
prima OK.

Lista dos números pessoais 
(Menu 4-4-3) 
Neste submenu, pode memorizar e gerir os 
números de telefone atribuídos ao seu car-
tão SIM, se este o permitir.
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Esta função consiste num auxiliar de me-
mória a partir do qual pode verificar os 
seus próprios números de telefone, se pre-
cisar de o fazer.

Portanto, as edições que pode efectuar 
aqui não afectam nunca o(s) número(s) de 
assinante do seu cartão.

1No submenu Opções do tele-

fone , seleccione com a tecla  ou  
a opção Lista dos números 
pessoais  e prima Escolh..

2 Seleccione um dos números de telefone 
anteriormente memorizados, se dispo-
níveis.

3 Prima Opção para ver as seguintes 
funções. Seleccione a função preten-
dida e prima Escolh.

Adicionar nº
Adiciona um novo número de telefone à 
lista. Introduza o nome (consulte a pá-
gina 24 para mais informações) e prima 
OK. Introduza o número e prima OK.

Apagar
Permite remover da lista o nome e o 
número de telefone apresentados. 

Modificar
Permite alterar o nome e o número de 
telefone apresentados. Altere o nome 
(ou número) e prima OK.

Nota de boas vindas 
(Menu 4-4-4)
Pode criar uma mensagem (com até 36 ca-
racteres) que será apresentada no display 
quando o telefone for ligado.
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1 No submenu Opções do tele-

fone , seleccione com a tecla  ou  
a opção Nota de boas vindas e 
prima Escolh..

2 Escreva a mensagem (consulte a 
página 24).

3 Prima Opção, seleccione com a tecla 
 ou  a opção Gravar ou Apagar 

e prima OK.

Escolha de rede (Menu 4-4-5)
Pode definir o telefone para seleccionar 
automaticamente uma das redes celulares 
disponíveis na sua área ou seleccionar ma-
nualmente a rede pretendida.

1 No submenu Opções do telefone , 
seleccione com a a tecla  ou  a op-
ção Escolha de rede e prima Es-
colh..

2 Seleccione Automático  ou Manual  
e prima Escolh..

3 Se tiver seleccionado Manual : Selec-
cione a rede pretendida e prima Es-
colh..

NOTA: 

• Se seleccionar uma rede diferente 
da sua rede local, esta tem de dispor 
de um acordo de "roaming" com o 
seu operador de rede. Caso contrá-
rio, é apresentado o texto Sem 
acesso.

• Não é possível alterar a rede durante 
uma chamada.
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Definições de segurança 
(Menu 4-5)
Pode proteger o seu telefone e o cartão 
SIM contra utilizações não autorizadas, 
utilizando as funções incluídas neste sub-
menu. Consulte também ”Códigos de 
Acesso” na página 67.

Para aceder a este submenu:

• No menu Definições , seleccione 
com a tecla  ou  a opção Defini-
ções de segurança  e prima Es-
colh..

Pedido do código PIN 
(Menu 4-5-1)
Pode definir o telefone para solicitar a in-
trodução do código PIN do cartão SIM 
quando for ligado.

Note que alguns cartões SIM não permi-
tem a desactivação do pedido de código 
PIN.

1No submenu Definições de se-

gurança , seleccione com a tecla  

ou  a opção Pedido do código 
PIN  e prima Escolh..

2 Introduza o código PIN e prima OK. 
Seleccione Ligado ou Desligado e 
prima OK.

Serviço de restrição de chamadas 
(Menu 4-5-2)
Este serviço da rede permite restringir a re-
alização e recepção de chamadas no seu te-
lefone.
3 1998 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.



Consulte também ”Alterar códigos de 
acesso (Menu 4-5-6)” na página 57 e 
”Password de restrição” na página 68.

1 No submenu Definições de se-

gurança , seleccione com a tecla  

ou  a opção Serviço de res-
trição de chamadas  e prima Es-
colh..

2 Seleccione um dos modos de restrição 
seguintes e prima Escolh.:

Saída de chamadas
Não podem ser efectuadas chamadas.

Chamadas internacionais
Não podem ser efectuadas chamadas 
para o estrangeiro.

Internacionais excepto 
para país origem
Quando no estrangeiro, só podem ser 
efectuadas chamadas para o país onde 
se encontra e para o seu país (o país 
onde está localizado o seu operador ou 
fornecedor de serviços).

Entrada de chamadas
Não podem ser recebidas chamadas.

Entrada de chamadas no 
estrangeiro
Não podem ser recebidas chamadas 
fora do seu país.

Cancelar todas as restri-
ções

NOTA: Se tiver seleccionado Cance-
lar todas as restrições , não 
estão disponíveis os passos seguintes.

3 Seleccione uma das seguintes funções 
e prima OK: Activar, Cancelar ou 
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Verificar (apresenta os tipos de 
chamada restringidos).

4 Proceda de um dos seguintes modos:

• Se tiver seleccionado Activar ou 
Cancelar, introduza a password 
de restrição e prima OK.

• Se tiver seleccionado Verificar, 
o telefone apresenta uma lista dos 
tipos de chamada (tais como chama-
das de voz ou chamadas de dados) 
para os quais está activo o serviço de 

restrição de chamadas. Utilize  ou 
 para pesquisar a lista. 

NOTA: 

• Quando o serviço de restrição de 
chamadas está activo, pode ser pos-
sível efectuar chamadas para deter-
minados números de emergência, 
nalgumas redes (por exemplo, 112 
ou outro número de emergência ofi-
cial). 

• Quando se efectua uma chamada e 
está activo um modo de restrição, o 
telefone pode apresentar uma nota 
para lhe relembrar esse facto.

Marcações permitidas 
(Menu 4-5-3)
Pode restringir as chamadas para números 
de telefone seleccionados, quando supor-
tado pelo seu cartão SIM.

Quando esta função está activa, só podem 
ser efectuadas chamadas incluídas na lista 
de marcações permitidas ou que começem 
pelo(s) mesmo(s) dígito(s) que um número 
de telefone da lista.
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1 No submenu Definições de se-

gurança , seleccione com a tecla  

ou  a opção Marcações permi-
tidas  e prima Escolh..

2 Seleccione Lista fixa  (activar esta 
função), Todas (desactivar esta fun-
ção) ou Números  e prima OK.

3 Se tiver seleccionado Lista fixa  ou 
Todas , introduza o código PIN2 e 
prima OK.

Se tiver seleccionado Números , pode 
seleccionar uma das funções abaixo. 
Seleccione a opção pretendida e prima 
Escolh..

Procurar
Procura um nome (e número de te-
lefone) na lista. Seleccione com a 
tecla  ou  o nome pretendido. 
Prima Detalhe para seleccionar o 
nome e o número de telefone asso-
ciado. Prima Opção para aceder às 
funções Modificar e Apagar. Intro-
duza o código PIN2 e prima OK. Se-
leccione uma das funções e prima 
Escolh.:

Modificar
Permite alterar o nome ou o nú-
mero de telefone. Modifique o 
nome ou o número e prima OK.

Apagar
Permite remover o nome e o nú-
mero de telefone da lista. Prima 
OK para eliminar ou P/trás  
para cancelar a operação.
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SUGESTÃO: Pode chamar um 
número de telefone apresen-
tado, premindo duas vezes 

.

Acrescentar
Adiciona um novo nome e número 
de telefone à lista. Introduza o có-
digo PIN2 e prima OK. Introduza o 
nome e prima OK.
Introduza o número de telefone e 
prima OK.

Apagar tudo
Elimina todos os números de tele-
fone da lista. Introduza o código 
PIN2 e prima OK. Em seguida, prima 
OK para eliminar ou P/trás  para 
cancelar a operação.

NOTA: Quando a opção “Marcações permi-
tidas” está activa, é possível que possam 
ser efectuadas chamadas para determina-
dos números de emergência em algumas 
redes (por exemplo, 112 ou outro número 
de emergência oficial).

Grupo restrito (Menu 4-5-4)
Este serviço da rede permite restringir as 
chamadas para e de um grupo seleccio-
nado de pessoas (‘grupo restrito’).

Pode ser membro de até dez grupos. Para 
mais informações, contacte o seu fornece-
dor de serviços.

1No submenu Definições de se-

gurança , seleccione com a tecla  
ou  a opção Grupo restrito e 
prima Escolh..
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2 Seleccione uma das seguintes opções e 
prima OK:

Desligado
Podem ser efectuadas e recebidas cha-
madas do modo normal. Esta opção só 
pode ser utilizada se tiver autorização 
para tal. Para mais informações, con-
tacte o seu fornecedor de serviços.

Predefinido
Define o telefone para utilizar o grupo 
acordado entre o proprietário do cartão 
SIM e o fornecedor do serviço.
NOTA: Esta opção é automaticamente 
seleccionada quando o telefone é li-
gado ou quando é substituído o cartão 
SIM.

Ligado
Define o telefone para utilizar um 
grupo específico. Só podem ser efectu-
adas e recebidas chamadas dos mem-
bros do grupo seleccionado.

3 Se tiver seleccionado Ligado, intro-
duza o número do grupo pretendido 
(facultado pelo seu fornecedor do ser-
viço) e prima OK.

Quando é seleccionado um grupo restrito, 
 e o número do grupo são apresentados 

no meio do display quando este está em 
branco. Para ver esta indicação quando 
está oculta, por ex., por um nome de modo, 

prima .

NOTA: 

• Quando as chamadas estão limita-
das a Grupos Restritos, pode ser pos-
sível efectuar chamadas para alguns 
números de emergência, nalgumas 
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redes (por exemplo, 112 ou outro nú-
mero de emergência oficial). 

• Se seleccionar involuntariamente 
um grupo incorrecto, pode não ser 
possível efectuar nem receber quais-
quer chamadas. Neste caso, aceda 
novamente a esta função e especifi-
que o número do grupo correcto.

Nível de segurança (Menu 4-5-5)
O telefone é fornecido com um código de 
segurança de 5 dígitos que permite pro-
tegê-lo contra utilizações não autoriza-
das.

NOTA: Quando se altera esta definição, são 
apagados todos os números de telefone 
registados automaticamente. Consulte 
também ”Registo (Menu 2)” na página 43. 

1No submenu Definições de se-

gurança , seleccione com a tecla  

ou  a opção Nível de segu-
rança  e prima Escolh..

2 Introduza o seu código de segurança e 
prima OK.

3 Seleccione uma das seguintes opções e 
prima OK: 

Nenhum
O código de segurança não é requerido 
quando o telefone é ligado nem quando 
é seleccionada a Lista Telefónica in-
terna.

Memória
O código de segurança é requerido para 
seleccionar a Lista Telefónica interna e 
para utilizar quaisquer funções de có-
pia na mesma.
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Telefone
O código de segurança é requerido 
quando o telefone é ligado com um 
cartão SIM que não seja um dos cinco 
últimos utilizados.

Alterar códigos de acesso 
(Menu 4-5-6)
Pode alterar o seu código de segurança, 
código PIN, código PIN2 e password de 
restrição.

1 No submenu Definições de se-

gurança , seleccione com a tecla  

ou  a opção Alterar códigos 
de acesso  e prima Escolh..

2 Seleccione o código pretendido e prima 
Escolh..

3 Introduza o código actual e prima OK. 

4 Introduza o novo código e prima OK.

5 Introduza novamente o novo código e 
prima OK.
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NOTA: O código de acesso só pode incluir 
os dígitos 0 a 9. Para alterar o código PIN, 
o pedido de código PIN tem de estar activo 
na função “Pedido do código PIN” (Menu 
4-5-1).

Repor os valores de origem 
(Menu 4-6) 
Neste submenu, pode repor as definições 
de fábrica das funções de menu.

Note que esta função não tem qualquer 
efeito nas funções da Lista Telefónica.

1No menu Definições , seleccione 

com a tecla  ou  a opção Repor 
os valores de origem e prima 
Escolh..

2 Introduza o seu código de segurança e 
prima OK.

Reenvio 
(Menu 5)
O serviço de reenca-
minhamento de cha-
madas da rede permite encaminhar as 
chamadas recebidas para outro número de 
telefone.

1 Prima Menu, seleccione com a tecla  

ou  a opção Reenvio e prima Es-
colh..

2 Seleccione um dos seguintes modos de 
reenvio e prima Escolh.: 

Reenvio de todas cham. 
vocais s/tocar (Menu 5-1) 
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Reenvio se ocupado (Menu 5-2) 
(só chamadas de voz)

Reenvio se não atendida  
(Menu 5-3) (só chamadas de voz)

Reenvio se não acessível  
(Menu 5-4) (só chamadas de voz)
As chamadas de voz são reenviadas 
quando o seu telefone estiver desligado 
ou fora da área de cobertura da rede.

Reenvio de todas as ch. de 
fax (Menu 5-5) 

Reenvio de todas as ch. de 
dados (Menu 5-6) 

Cancelar todos os reenvios? 
(Menu 5-7)
Desactiva todos os reenvios.

NOTA: Se tiver seleccionado Cance-
lar todos os reenvios, não es-
tão disponíveis os passos seguintes.

3 Seleccione uma das funções seguintes 
e prima OK: Activar, Cancelar, 
Verificar.

4 Proceda de um dos seguintes modos:

• Se tiver seleccionado Activar, se-
leccione o número de telefone para o 
qual pretende que as chamadas se-
jam reenviadas. Seleccione uma das 
seguintes opções e prima OK:

Corr. de voz
As chamadas de voz são reenvia-
das para a sua caixa de correio de 
voz. Consulte também ”Definir nº 
da caixa de correio voz (Menu 1-
8-2)” na página 43.
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Outro número
As chamadas são reenviadas para 
o número de telefone pretendido. 
Introduza o número de telefone 
ou seleccione-o na Lista Telefó-
nica e prima OK.

• Se tiver seleccionado Verificar, 

utilize a tecla  ou  para ver os ti-
pos de chamada para os quais está 
activo o modo de reenvio seleccio-
nado.

Premir Número (se disponível) 
apresenta o número de telefone para 
o qual as chamadas são reenviadas. 
Premir Detalhe (se disponível) e 
seleccionar, em seguida, Espera 
apresenta o tempo após o qual as 
chamadas são reenviadas.

NOTA: Quando é efectuada uma chamada 
e o modo de reenvio está activo, o telefone 
pode apresentar uma nota para o relem-
brar deste facto. 

Jogos 
(Menu 6)
O telefone pode ser 
utilizado não apenas 
para comunicações mas também para di-
versão.

LEMBRE-SE! Para utilizar esta função, o 
seu telefone tem de estar ligado. Não ligue 
o telefone quando a utilização do mesmo 
for proibida ou quando constituir causa 
provável de interferências ou situações de 
perigo.
8 1998 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.



1 Prima Menu, seleccione com a tecla  

ou  a opção Jogos e prima Es-
colh..

2 Seleccione o jogo pretendido e prima 
Escolh..

3 Seleccione uma das seguintes opções e 
prima Escolh..

Novo jogo
Inicia uma nova sessão de jogo. 
NOTA: Esta opção é substituída pela se-
lecção 1 jogador / 2 jogadores 
quando se joga contra um telefone se-
melhante através das portas de infra-
vermelhos.

Resultado máx.
Apresenta a melhor pontuação do jogo 
no seu telefone. Disponível apenas nos 
jogos que mantenham a pontuação.

Instruções
Apresenta um texto de ajuda resumido 
relativo ao jogo. Pode deslocar o texto 

premindo Mais (ou  ou ).

Nível
Permite definir o nível de dificuldade. 
Seleccione o nível pretendido, com a 

tecla  ou , e prima OK.

Continuar
Permite retomar um jogo temporaria-
mente parado (pause). Disponível ape-
nas quando existe um jogo parado.

Situação final
Apresenta a situação final de um jogo 
terminado, imediatamente após o 
mesmo.

4 Para jogar, proceda do seguinte modo:
5

Serpente
Alimente a cobra com o maior número 
possível de guloseimas. Utilize  - 

 (excepto ) para mover a cobra. 
Quanto maior se tornar a cauda da co-
bra, maior é a sua pontuação. Quando a 
cobra toca na própria cauda ou na pa-
rede circundante, o jogo termina.

Memória
Apresenta imagens cujos pares devem 
ser encontrados com o mínimo de ten-
tativas. Mova o cursor com as teclas se-

guintes:  (para cima),  (para a 

esquerda),  (para a direita),  

(para baixo),  (salta sobre imagens 
reveladas e passa para a linha seguinte, 
quando posicionado no fim de uma li-

nha),  (salta sobre imagens revela-
das e regressa à linha anterior, quando 
posicionado no início de uma linha). 

 revela a imagem. Uma vez encon-
trados, os pares permanecem visíveis.

Lógica
Descubra a combinação secreta de va-
lores. Os valores disponíveis são apre-
sentados na parte superior do display 
antes de ser aceite a primeira linha ten-

tada. Utilize  e  para mover o 

cursor e  para seleccionar o valor. 
Para copiar um valor para uma tenta-
tiva de linha anteriormente aceite, co-
meçe por deslocar-se com , mova o 
cursor normalmente para o valor pre-

tendido e aceite a selecção com .

Quando pensar ter acertado na combi-
nação, prima . O resultado é apre-
sentado com um conjunto de 
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pontuações sobre a linha. Um valor cor-
recto na posição certa obtém a pontu-
ação máxima; um valor correcto numa 
posição incorrecta obtém meia pontua-
ção. O jogo termina quando todos os 
valores estiverem correctos e na posi-
ção certa.

5 Durante o jogo, premir uma das teclas 
de selecção pára temporariamente o 
jogo (só jogos com 1 jogador). Para reto-
mar um jogo parado, seleccione Con-
tinuar.

Iniciar um jogo com 2 
jogadores
Antes de iniciar o jogo, certifique-se que 
as portas de infravermelhos dos dois dis-
positivos estão viradas uma para a outra. 

Existem duas maneiras de iniciar um jogo 
com 2 jogadores:

Ambos os jogadores iniciam o mesmo jogo 
com 2 jogadores nos seus telefones.

Ou: o primeiro jogador estabelece a liga-
ção por infravermelhos através da função 
Infravermelhos (Menu 9) e o segundo jo-
gador inicia o jogo do modo normal.
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Calcula-
dora
(Menu 7)
O telefone inclui uma 
calculadora básica de quatro funções que 
também pode ser utilizada para conver-
sões básicas de moeda.

LEMBRE-SE! Para utilizar esta função, o 
seu telefone tem de estar ligado. Não ligue 
o telefone quando a utilização do mesmo 
for proibida ou quando constituir causa 
provável de interferências ou situações de 
perigo.

Para abrir o menu:
• Prima Menu, seleccione com a tecla  

ou  a opção Calculadora e prima 
Escolh..

Para efectuar um cálculo:

1 Introduza o primeiro valor do cálculo, 
utilizando as teclas  a . 

Prima  para introduzir um ponto (.). 

Utilize Limpar para editar.

2 Para adicionar, prima uma vez  
(é apresentado o sinal +). 

Para subtrair, prima duas vezes 

 ( - ). 

Para multiplicar, prima três vezes 

 ( * ).

Para dividir, prima quatro vezes 
 ( / ). 
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Ou: Prima Opção, seleccione com a 

tecla  ou  a função pretendida e 
prima OK.

3 Repita os passos 1 e 2 o número de ve-
zes que for necessário. É apresentado o 
subtotal após cada passo 2. Para obter 
um total, prima Opção (está seleccio-
nada a opção Igual) e prima OK.

4 Para iniciar um novo cálculo, prima, 
sem soltar, a tecla Limpar.

NOTA: Esta calculadora tem uma exacti-
dão limitada e podem surgir erros de arre-
dondamento, especialmente em divisões 
extensas.

Para efectuar uma conversão de moeda:

1 Defina a taxa de câmbio: Prima Opção , 
seleccione Definir taxa e prima 
OK. Seleccione uma das opções apre-
sentadas e prima OK. Em seguida, in-

troduza a taxa de câmbio (prima  
para escrever um ponto) e prima OK.

2 Efectuar a conversão: Introduza o mon-
tante a ser convertido, prima Opção , 
seleccione P/nacional ou P/es-
trangeira e prima OK.

Calendário 
(Menu 8)
O telefone inclui um 
calendário que tam-
bém pode ser utilizado como agenda de 
marcações ou de aniversários.

LEMBRE-SE! Para poder utilizar esta fun-
ção, o seu telefone tem de estar ligado. 
Não ligue o telefone quando for proibida a 
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utilização de telefones sem fio ou quando 
tais telefones puderem dar origem a inter-
ferências ou situações de perigo.

1 Prima Menu, seleccione com a tecla  

ou  a opção Calendário e prima 
Escolh..

2 Seleccione a data pretendida.

3 Prima Opção para ver as funções a se-
guir apresentadas. Seleccione a função 
pretendida e prima OK.

Dia escolhido 
Apresenta as notas definidas para o dia 
escolhido. Utilize a tecla  ou  para 
pesquisar a(s) nota(s). Se premir 
Opção , terá acesso às funções que se 
seguem. Seleccione a função preten-
dida e prima OK.

Apagar
Elimina a nota.

Modificar
Permite modificar a nota.

Deslocar
Permite alterar a data e a hora da 
nota.

Enviar nota
Esta função permite-lhe enviar a 
nota sob a forma de mensagem de 
texto (SMS). Introduza o número do 
telefone do destinatário e prima OK.

Envio infraver.
Copia a nota através da porta de 
infravermelhos do telefone para um 
telefone semelhante.
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Criar nota
Permite escrever uma nota. Seleccione 
o tipo de nota pretendido e prima OK.

Memo (indicado por )
Escreva a nota e prima OK.
 Introduza a data e prima OK. Para 
definir um aviso sonoro, consulte as 
informações abaixo.

Chamar ( )
Introduza o número de telefone pre-
tendido ou seleccione-o na Lista Te-
lefónica e prima OK. Introduza a 
data e prima OK. Repita esta opera-
ção para a hora. Para definir um 
aviso sonoro, consulte as informa-
ções abaixo.

Reunião  ( )
Escreva a nota e prima OK.
Introduza a data e prima OK. Repita 
esta operação para a hora. Para de-
finir um aviso sonoro, consulte as 
informações abaixo.

Aniversário  ( )
Escreva o nome da pessoa e prima 
OK. Escreva a data de nascimento e 
prima OK. Escreva o ano de nasci-
mento e prima OK. Serão apresenta-
das nos próximos anos a nota e a 
idade da pessoa. Para definir um 
aviso sonoro, consulte as informa-
ções abaixo.

Definir um aviso sonoro para uma 
nota

Pode definir o telefone para emitir 
um aviso sonoro associado a uma 
nota: Prima Sim, introduza a data 
do alarme e prima OK. Repita esta 
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operação para a hora do alarme. A 
existência de um aviso sonoro é in-

dicada pelo símbolo  na vista de 
notas.

Apagar notas
Permite eliminar a(s) nota(s) seleccio-
nada(s). Seleccione uma das opções 
apresentadas e prima OK. Se tiver se-
leccionado Dia escolhido ou Uma 
a uma, seleccione a nota pretendida e 
prima Apagar. Se tiver seleccionado 
Todas, prima Sim para eliminar todas 
as notas.

Todas
Apresenta as notas relativas a todos os 

dias. Utilize  ou  para pesquisar 
a(s) nota(s). Se premir Opção , terá 
acesso às mesmas funções de “Dia es-
colhido”. Seleccione a função preten-
dida e prima OK.

Ir para data
Permite passar para a data pretendida. 
Introduza a data e prima OK. 

Alterar data
Permite alterar a data actual. Introduza 
a nova data e prima OK.

Imprimir p/IV
Permite imprimir todas as notas numa 
impressora compatível, através da 
porta de infravermelhos do telefone.

Quando é emitido um aviso sonoro para 
uma nota
As luzes do telefone ficam intermitentes, é 
emitido um aviso sonoro e é apresentada a 
nota.
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Com uma nota de chamada no display, 
pode chamar o número apresentado pre-

mindo .

Se o telefone tiver sido definido para emi-
tir um aviso sonoro, premir Adiar adia o 
alarme por dez minutos. Premir nova-
mente esta tecla adia o alarme por outros 
10 minutos. Para parar o alarme, prima 

 ou Sair.

NOTA: Se a bateria for removida do tele-
fone por um período de tempo prolongado, 
pode ser necessário redefinir a hora.

Infraver-
melhos 
(Menu 9)
Neste menu, pode de-
finir o seu telefone para receber dados 
através da porta de infravermelhos (IV). 

O telefone é um Produto Laser Class 1.

Para aceder a este menu:
• Prima Menu, seleccione com a tecla  

ou  a opção Infravermel. e 
prima Escolh..

NOTA:

• A distância máxima ideal entre dois 
telefones para uma ligação por in-
fravermelhos é de um metro.

• Não podem existir quaisquer obstá-
culos entre os dois dispositivos em 
comunicação.
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• Certifique-se de que as portas de in-
fravermelhos dos dois dispositivos 
estão viradas uma para a outra.

Receber dados por infraver-
melhos
Para receber dados de outro telefone se-
melhante:

1 Certifique-se de que as portas de infra-
vermelhos dos dois dispositivos estão 
viradas uma para a outra.

2 Aceda a este menu para activar a porta 
de infravermelhos para a recepção de 
dados. 

3 O utilizador do telefone de origem se-
lecciona a função de Infravermelhos 
pretendida para iniciar a transferência 
de dados.

Se a transferência de dados não for inici-
ada 45 segundos após a activação da porta 
de infravermelhos, a ligação é cancelada e 
terá de ser iniciada de novo.

Enviar dados por infraver-
melhos
Para enviar dados para outros telefones 
semelhantes ou para PCs compatíveis 
(desde que estes possuam uma aplicação 
apropriada), consulte a documentação 
fornecida com a aplicação e os pontos que 
se seguem neste manual do utilizador: 

• “Grupos”, na página 27

• ”Cópia por infravermelhos”, na 
página 30
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• ”Impressão por infravermelhos”, na 
página 31

• ”Ler uma mensagem (Entradas - 
Menu 1-1)”, na página 37

• ”Modo (Menu 3)”, na página 47

• ”Jogos (Menu 6)”, na página 58

Verificar o estado de uma 
ligação por infravermelhos
O estado de uma ligação por infraverme-
lhos é indicada por . 

Quando  é apresentado continua-
mente, existe uma ligação por infraverme-
lhos entre o seu telefone e o outro 
dispositivo. 

Quando   não é apresentado, não existe 
uma ligação por infravermelhos.

Quando  se apresenta intermitente, o 
seu telefone está a tentar estabelecer uma 
ligação com o outro dispositivo ou a liga-
ção foi interrompida. 
6
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7. Informações de Referência
Tons DTMF
O telefone pode enviar tons DTMF para co-
municar com atendedores de chamadas, 
serviços telefónicos computorizados, etc.

Os tons podem ser enviados mesmo 
quando os tons do teclado estiverem de-
sactivados.

Transmissão manual
Chame o número de telefone pretendido e 
prima os números que pretende enviar 
como tons DTMF.

Transmissão automática
Inicie normalmente uma chamada. Em se-
guida, proceda do seguinte modo: Prima 

Opção, seleccione com a tecla  ou  a 
opção Enviar DTMF e prima Es-
colh.. Introduza a sequência DTMF ou 
seleccione-a na Lista Telefónica e prima 
OK.

Se premir Sair, é terminada a transmis-
são DTMF mas não a chamada.

Inserir pausas e esperas numa sequência 
DTMF
Ao introduzir uma sequência DTMF, pode 
inserir caracteres de pausa e espera à 
frente ou entre números DTMF.

Para inserir uma pausa de 2,5 segundos, 

prima três vezes , rapidamente (é 
apresentada a letra p). Ao enviar a se-
quência, todos os números que se encon-
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trem a seguir à(s) pausa(s) são enviados 
como tons DTMF.

Para inserir um caracter de espera, prima 

quatro vezes , rapidamente (é apre-
sentada a letra w).

Para enviar uma sequência DTMF que con-
tenha caracteres de espera:

1 Inicie normalmente uma chamada 
DTMF.

2 Prima Enviar o número de vezes cor-
respondente ao número de caracteres 
de espera existentes. Os números exis-
tentes após as esperas são enviados 
como tons DTMF.

NOTA: Os caracteres de pausa e de espera 
não podem ser memorizados em alguns 
cartões SIM.

Associar um número de telefone a uma 
sequência DTMF
Pode associar um número de telefone a 
uma sequência DTMF, para os enviar em 
conjunto.

1 Introduza o número de telefone preten-
dido ou seleccione-o na Lista Telefónica.

2 Prima duas vezes , rapidamente 
(para inserir um sinal +).

3 Introduza o número da localização de 
marcação rápida que contém a sequên-
cia DTMF (este passo pode ser igno-
rado) e memorize o número de telefone 
na Lista Telefónica interna.
Consulte também ”Marcação rápida” 
na página 28.
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4 Chame normalmente o número de tele-
fone.

Capa de Protecção do 
Conector de Antena
Na parte posterior do telefone, sob a an-
tena, existe um conector de antena ex-
terna.

O conector está protegido por uma capa 
de borracha. Para ligar uma antena ex-
terna ao telefone, remova primeiro a capa 
e, em seguida, ligue a antena.

Depois de remover a antena, não se es-
queça de colocar novamente a capa de 
protecção.

NOTA: Mantenha a capa fora do alcance 
das crianças.

Utilizar as Baterias
O seu telefone é alimentado por uma ba-
teria recarregável de Li-Ion ou NiMH.

Utilize apenas baterias aprovadas pelo fa-
bricante do telefone e recarregue-as ape-
nas utilizando os carregadores aprovados 
pelo fabricante.

O rendimento e a duração da bateria são 
particularmente afectados pelo tipo de 
manuseamento a que a bateria é sujeita. 
Tome os cuidados adequados com a bate-
ria e siga as instruções apresentadas em 
seguida.
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Carregar e descarregar a 
bateria

• Uma bateria nova só atinge o rendi-
mento máximo após duas ou três 
cargas e descargas completas!

• A bateria pode ser carregada e des-
carregada centenas de vezes, em-
bora acabe, eventualmente, por ficar 
inutilizada. Quando se torna evi-
dente que a autonomia (tempo de 
conversação e de standby) é inferior 
ao normal, está na altura de adquirir 
uma bateria nova.

• Quando não estiver a utilizar o car-
regador, desligue-o da fonte de ali-
mentação.

• Não deixe a bateria ligada a um car-
regador por um período superior a 
uma semana, uma vez que as sobre-
cargas podem diminuir a respectiva 
duração.

• Se uma bateria completamente car-
regada não for utilizada, esta des-
carrega-se em cerca de uma 
semana.

• Para conseguir uma boa autonomia, 
com baterias NiMH, descarregue a 
bateria regularmente, deixando o 
telefone ligado até este se desligar. 
Não tente descarregar a bateria por 
outro método.

• As temperaturas extremas afectam 
o processo de carga da bateria: deixe 
a bateria arrefecer ou aqueçer em 
primeiro lugar.
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Notas sobre a utilização das 
baterias

• Utilize a bateria apenas para a sua 
função específica.

• Não utilize o carregador ou a bateria 
se estes estiverem danificados ou 
inutilizados.

• Utilizar o telefone perto da estação 
base dá origem a um menor con-
sumo de energia. A autonomia é 
particularmente afectada, por 
exemplo, pela intensidade do sinal 
da rede celular e pelos parâmetros 
definidos pelo operador da rede.

• Não provoque curto-circuito na ba-
teria. Pode originar acidentalmente 
um curto-circuito se, por exemplo, 
tiver uma bateria sobressalente no 
mesmo bolso ou saco em que um 
objecto metálico (moeda, clip ou ca-
neta) cause a ligação directa dos 
terminais (filamentos metálicos na 
parte posterior da bateria).

O curto-circuito dos terminais pode 
danificar a bateria ou o objecto que 
a ela for ligado.

• Se deixar a bateria em locais extre-
mamente quentes ou frios, tais 
como no interior de um automóvel 
fechado, em condições climatéricas 
extremas, a capacidade e duração 
da bateria poderão ser reduzidas.

Mantenha sempre a bateria entre os 
15°C e 25°C (59°F e 77°F). Um tele-
fone utilizado com uma bateria 
muito quente ou fria pode não fun-
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cionar temporariamente, mesmo 
que a bateria esteja completamente 
carregada.

O rendimento das baterias NiMH 
fica particularmente limitado 
quando sujeitas a temperaturas in-
feriores a -10°C (14°F).

O rendimento das baterias Li-Ion 
fica particularmente limitado 
quando sujeitas a temperaturas in-
feriores a 0°C (32°F).

• Não destrua as baterias queimando-
as!

• Recicle as baterias ou destrua-as de 
acordo com os regulamentos locais. 
Não as coloque em contentores de 
lixo doméstico

Códigos de Acesso
Os códigos de acesso descritos nesta sec-
ção visam impedir a utilização não autori-
zada do seu telefone ou cartão SIM.

Quando lhe for pedido, introduza o código 
apropriado e prima OK. Em caso de en-
gano, elimine primeiro os dígitos utili-
zando a tecla Limpar e, em seguida, 
introduza o código correcto. Para alterar 
os códigos, consulte a página 57.

NOTA: Evite a utilização de códigos de 
acesso semelhantes a números de emer-
gência, tais como 112, para evitar a mar-
cação involuntária desse número.

Código de Segurança
O código de segurança é fornecido com o 
telefone. Impede a utilização não autori-
zada do seu telefone. Mantenha o código 
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secreto num local seguro, num local dife-
rente do telefone.

Consulte também ”Nível de segurança 
(Menu 4-5-5)” na página 56.

Se introduzir um código de segurança in-
correcto cinco vezes seguidas, o telefone 
não aceita o código correcto durante os 
cinco minutos seguintes.

Código PIN
O código PIN (Personal Identity Number - 
Número de Identificação Pessoal) é nor-
malmente fornecido com o cartão SIM. 
Impede a utilização não autorizada do seu 
cartão SIM.

Quando o pedido do código PIN está activo 
(consulte a página 53), o código é solici-
tado sempre que o telefone é ligado.

Se introduzir três vezes seguidas o código 
PIN incorrecto, introduza o código PUK e 
prima OK. Introduza um novo código PIN e 
prima OK. Introduza novamente o novo 
código e prima OK.

Código PIN2
O código PIN2, fornecido com alguns car-
tões SIM, é requerido para aceder a algu-
mas funções, tais como os contadores de 
unidades de carregamento. Estas funções 
têm de ser suportadas pelo seu cartão SIM.

Se introduzir três vezes seguidas o código 
PIN2 incorrecto, siga as mesmas instru-
ções que para o código PIN mas utilize o 
código PUK2.

Código PUK
O código PUK (Personal Unblocking Key - 
Chave Pessoal de Desbloqueio) pode ser 
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fornecido com o cartão SIM. Se não for, 
contacte o seu fornecedor de serviços para 
o obter.

Este código é necessário para alterar um 
código PIN bloqueado.

Se introduzir dez vezes seguidas um có-
digo PUK incorrecto, o cartão SIM deixa de 
poder ser utilizado. Para obter um novo 
cartão, contacte o seu fornecedor de ser-
viços.

Não é possível alterar o código PUK. Se o 
perder, contacte o seu fornecedor de servi-
ços.

Código PUK2
O código PUK2, fornecido com alguns car-
tões SIM, é necessário para alterar um có-
digo PIN2 bloqueado.

Se introduzir um código incorrecto dez ve-
zes seguidas, não pode utilizar as funções 
que requeiram o código PIN2. Para obter 
um novo cartão, contacte o seu fornecedor 
de serviços.

Não é possível alterar o código PUK2. Se o 
perder, contacte o seu fornecedor de servi-
ços.

Password de restrição
A password de restrição é necessária para 
utilizar a função “Restrição de chamadas”. 
Para obter a password, contacte o seu for-
necedor de serviços.
8 1998 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.



Cuidados e 
Manutenção
O seu telefone é um produto de desenho e 
concepção superiores e deve ser manuse-
ado com cuidado. As sugestões seguintes 
visam ajudá-lo a preencher as condições 
da garantia e a usufruir deste produto por 
muitos anos. Ao utilizar o seu telefone, a 
bateria, o carregador OU qualquer acessó-
rio:

• Mantenha o telefone e todos os seus 
componentes e acessórios fora do 
alcance das crianças.

• Mantenha o produto seco. A chuva, 
a humidade e os líquidos contêm 
minérios que podem provocar corro-
são nos circuitos electrónicos.

• Não utilize ou guarde o produto em 
lugares com pó ou sujidade. Tal facto 
pode danificar as respectivas partes 
móveis.

• Não guarde o produto em lugares 
expostos a calor intenso. As altas 
temperaturas podem reduzir o 
tempo de vida dos dispositivos elec-
trónicos, danificar as baterias e der-
reter certos plásticos.

• Não guarde o produto em lugares 
frios. Quando o produto aquece 
(atinge a temperatura normal), pode 
formar-se humidade no respectivo 
interior, podendo danificar os cir-
cuitos electrónicos.

• Não tente abrir o produto. O manu-
seamento não especializado pode 
danificá-lo.
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• Não abane, não bata nem deixe cair 
o produto. Os maus tratos podem 
partir a placas de circuito interna 
impressa.

• Não utilize produtos químicos, dilu-
entes ou detergentes fortes para 
limpar o produto. Limpe-o com um 
pano macio levemente humedecido 
numa solução de água com sabão. 

• Não pinte o produto. A pintura pode 
bloquear as partes móveis do pro-
duto e impedir um funcionamento 
correcto.

• Utilize apenas a antena fornecida ou 
uma de substituição aprovada. An-
tenas, modificações ou ligações não 
autorizadas podem danificar o tele-
fone e violar normas que regula-
mentam os dispositivos de rádio.

• Se o telefone, a bateria, o carrega-
dor ou qualquer acessório não fun-
cionar correctamente, leve-o ao 
representante mais próximo. Se ne-
cessário, o pessoal qualificado pres-
tar-lhe-á assistência técnica.
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Informações 
Importantes sobre 
Segurança
Segurança no Trânsito

• Não utilize um telefone móvel en-
quanto conduzir um automóvel. Se 
utilizar um telefone móvel, estaci-
one o automóvel antes de iniciar a 
conversação. Coloque sempre o tele-
fone no seu suporte; nunca deixe o 
telefone no assento do passageiro 
em local onde possa ser projectado 
numa colisão ou paragem brusca.

• A utilização do dispositivo de alarme 
para activar as luzes ou a busina do 
automóvel na via pública não é per-
mitida.

• Lembre-se de que a segurança na 
estrada está sempre em primeiro lu-
gar!

Ambiente de Funcionamento
• Lembre-se de seguir todos os regu-

lamentos especiais aplicados a qual-
quer área e desligue o seu telefone 
sempre que o seu uso for proibido, 
ou quando este possa causar inter-
ferências ou perigo.

• Quando estiver a ligar o telefone ou 
um acessório a outro dispositivo, 
consulte o respectivo manual do uti-
lizador para obter informações de 
segurança pormenorizadas. Não li-
gue o telefone a produtos incompa-
tíveis.
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• Tal como com outros equipamentos 
rádio-transmissores, os utilizadores 
são aconselhados a um funciona-
mento adequado do equipamento e 
para segurança do pessoal, a que o 
equipamento seja utilizado apenas 
na posição normal de funciona-
mento (Junto ao ouvido, com a an-
tena apontada para cima e sobre o 
ombro.).

• Não aponte o feixe do raio de infra-
vermelhos na direcção dos olhos 
nem o deixe interferir com outros 
dispositivos de IV.

Dispositivos Electrónicos
A maior parte dos modernos equipamen-
tos electrónicos está protegida contra si-
nais de frequência de rádio (RF). Contudo, 
determinado equipamento electrónico po-
derá não estar protegido contra os sinais 
RF provenientes do telefone portátil de 
que dispõe.

Pacemakers
Os fabricantes de pacemakers recomendam 
que se guarde uma distância mínima de 20 
cm (6 polegadas) entre um telefone portátil 
e um pacemaker para evitar potenciais inter-
ferênciascom o pacemaker. Estas recomen-
dações estão em conformidade com a 
pesquisa independente e com as recomen-
dações do Wireless Technology Research. 

Indivíduos com pacemakers:

• Deverão manter sempre o telefone a 
uma distância não inferior a 20 cm 
(6 polegadas) do pacemaker, quando o 
telefone está ligado;
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• Não deverão transportar o telefone 
num bolso junto ao peito;

• Deverão utilizar o ouvido oposto ao 
do pacemaker, para minimizar po-
tenciais interferência.

• Se tiverem motivos para suspeitar 
da ocorrência de interferências, de-
verão desligar imediatamente o te-
lefone.

Aparelhos Auditivos
Alguns telefones digitais portáteis podem 
causar interferências quando usados com 
alguns aparelhos auditivos. Na eventuali-
dade de esta situação ocorrer, poderá ter 
interesse em contactar o seu operador de 
serviço de telefone celular.

Outro Dispositivo Clínico
O funcionamento de qualquer equipa-
mento emissor de rádio, incluindo telefo-
nes celulares, pode interferir com a 
funcionalidade de dispositivos clínicos in-
devidamente protegidos. Consulte um mé-
dico ou o fabricante do dispositivo clínico 
para determinar se este se encontra devi-
damente protegido contra energia de fre-
quência de rádio (RF) ou no caso de ter 
alguma dúvida. Desligue o telefone em 
instalações de serviços de saúde, sempre 
que existir regulamentação afixada nesse 
sentido. Os hospitais ou instalações de 
serviços de saúde poderão utilizar equipa-
mento sensível a energia RF externa.

Veículos
Os sinais de RF poderão afectar sistemas 
electrónicos de automóveis indevida-
mente protegidos (por exemplo, sistemas 
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de injecção electrónica, sistemas de trava-
gem anti-bloqueio, sistemas electrónicos 
de controlo de velocidade e sistemas de air 
bag). Contacte o fabricante ou o concessi-
onário do veículo para obter informações. 
Deve igualmente consultar o fabricante de 
qualquer equipamento que tenha sido 
acrescentado à sua viatura.

Afixação de Informações
Desligue o telefone em quaisquer instala-
ções onde estejam afixadas informações 
com indicações nesse sentido.

Ambientes Potencialmente 
Explosivos
Desligue o telefone quando se encontrar 
em áreas caracterizadas por ambientes 
potencialmente explosivos e cumpra todas 
as sinalizações e instruções existentes. Fa-
íscas nessas áreas podem representar pe-
rigo de explosão ou de incêndio, e ser 
causa de lesões pessoais ou morte.

Os utilizadores são aconselhados a desli-
gar o telefone quando se abastecerem de 
combustível (estação de serviço). Os utili-
zadores são advertidos no sentido de ob-
servar as restrições de utilização de 
equipamento de rádio em depósitos de 
combustível (áreas de armazenamento e 
distribuição de combustível), fábricas de 
químicas ou onde sejam levadas a cabo 
operações que envolvam a detonação de 
explosivos.

De um modo geral, as áreas com ambiente 
potencialmente explosivo estão clara-
mente identificadas. Entre estas áreas, 
contam-se os porões dos navios; instala-
ções de transferência ou armazenamento 
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de químicos; veículos que utilizem gás lí-
quido (como o propano ou butano); áreas 
em que se verifique a presença dequímicos 
ou partículas no ar, como pó ou limalhas, e 
quaisquer outras áreas em que normal-
mente seria advertido no sentido de desli-
gar o motor do seu veículo.

Veículos
O telefone só deve ser instalado num veí-
culo ou reparado por pessoal qualificado. 
Uma instalação ou reparação indevida 
pode ser perigosa e causar a anulação de 
quaisquer garantias aplicáveis à unidade.

Verifique regularmente se todo o equipa-
mento do telefone celular do seu automó-
vel está montado e a funcionar em 
condições.

Não guarde ou transporte líquidos infla-
máveis, gases ou materiais explosivos no 
mesmo compartimento onde guarda o te-
lefone e respectivos componentes ou 
acessórios.

No caso de veículos equipados com air 
bag, lembre-se que um air bag é disparado 
com grande impacto. Não coloque objec-
tos, incluindo equipamento do telefone 
celular fixo ou portátil na área sobre o air 
bag ou de actuação do mesmo. No caso de 
uma instalação incorrecta de equipa-
mento de telefone celular num veículo, 
poderão ocorrer danos graves se o sistema 
de air bag for accionado.

Desligue o seu telefone quando viajar de 
avião. O uso de um telefone celular num 
avião pode ser perigoso para o controlo do 
avião, afectar a rede celular e é ilegal.
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O não cumprimento destas instruções 
pode levar à suspensão ou negação da uti-
lização do telefone celular ao transgressor, 
a uma acção legal ou a ambas.

Chamadas de Emergência

IMPORTANTE!
Este telefone, como qualquer telefone ce-
lular, funciona utilizando sinais de rádio, 
redes celulares e terrestres, bem como 
funções programadas pelo utilizador que 
não podem garantir ligação em todas as 
condições. Por este motivo, nunca deverá 
estar basear-se exclusivamente num tele-
fone celular para as comunicações essen-
ciais (i.e. emergências médicas).

Lembre-se de que para ser possível efec-
tuar ou receber chamadas, o telefone tem 
de estar ligado e numa área de serviço com 
a intensidade de sinal celular adequada.

As chamadas de emergência podem não 
ser possíveis em todas as redes de telefo-
nes celulares ou quando determinados 
serviços da rede e/ou funções do telefone 
estão em utilização. Confirme com o ope-
rador local do serviço de telefone celular.

Para efectuar uma chamada de emergên-
cia:

1 Se o telefone estiver desligado, ligue-o. 
Algumas redes podem exigir que esteja 
correctamente instalado no telefone 
um cartão SIM válido.

2 Se for apresentada no display a palavra 

“Limpar”, acima da tecla , prima a te-
cla Limpar durante alguns segundos 
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para preparar o telefone para efectuar 
chamadas.

3 Introduza o número de emergência lo-
cal (por exemplo: 112 ou outro número 
de emergência oficial). Os números de 
emergência variam de local para local.

4 Prima a tecla .

Se estiverem activas determinadas fun-
ções (bloqueio de teclado, restrição de 
chamadas, etc.), para poder efectuar uma 
chamada de emergência, é necessário de-
sactivá-las. Consulte estas instruções e o 
operador local do serviço de telefone celu-
lar.

Quando fizer uma chamada de emergên-
cia, lembre-se de facultar todas as infor-
mações necessárias com a maior precisão 
possível. Lembre-se que o seu telefone ce-
lular pode ser o único meio de comunica-
ção no local de um acidente - não desligue 
o telefone até ter permissão para o fazer.
7
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