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Número do modelo: Nokia N70-1, daqui em diante referido como Nokia N70 
Music Edition.

Teclas e componentes
•  Tecla de alimentação (1)
• Saída do altifalante (2)
• Sensor de luminosidade (3) observa constantemente 

as condições de luminosidade. Poderá fazer com que 
o ecrã e o teclado fiquem iluminados em condições 
de iluminação reduzida.

•   Teclas de selecção (4) para seleccionar 
comandos e itens

•  Tecla de chamada (5)
•  Tecla de navegação de 5 direcções (6) para se 

deslocar pelos menus. Prima o centro da tecla de 
navegação ( ) para seleccionar, aceitar ou activar.

•  Tecla menu (7) abre o menu principal.
•  Tecla editar (8) abre uma lista de comandos 

durante a edição de texto.
• Microfone (9)
• Prima , sem soltar, (10) como atalho para ligar 

à Web.
•  Tecla limpar (11) apaga texto e itens.
•  A tecla de acesso a música (12) é um atalho para as aplicações de música.
•  Tecla de fim (13)
• Tecla de disparo da câmara (14) para capturar imagens com a câmara posterior.
• Ranhura do cartão de memória (15)
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• Câmara frontal (16) para chamadas de vídeo (resolução inferior à da câmara posterior
• Auscultador (17)
• Abra a protecção da lente da câmara (18) para 

activar a câmara posterior.
• Câmara posterior (19) para captura de imagens 

ou gravação de vídeo de alta resolução
• Flash LED (20)
• Conector do carregador (21)
• Conector Pop-PortTM (22) para um cabo de dados 

USB, uma unidade de controlo remoto e outros 
acessórios compatíveis

Inserir o cartão (U)SIM e a bateria
Glossário: O cartão USIM é uma versão avançada do cartão SIM e é suportado por 
telemóveis UMTS.

Mantenha os cartões SIM fora do alcance das crianças.

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.
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1 Com a parte de trás do telefone virada para si, prima 
a patilha de retenção (1) e faça deslizar a tampa na 
direcção da seta (2).

2 Levante a tampa (3).

3 Para libertar o suporte do cartão (U)SIM, levante 
o suporte (4).

4 Insira o cartão (U)SIM (5). Certifique-se de que a área 
de contactos do cartão está virada para os conectores 
do dispositivo e que o canto cortado do cartão está virado 
para a base do dispositivo.

5 Feche o suporte e encaixe-o.

6 Insira a bateria (6) 
7 Volte a colocar a tampa.
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Inserir o cartão de memória
Utilize apenas cartões RSMMC (MultimediaCard de Tamanho Reduzido) aprovados pela N
para utilização com este dispositivo. A Nokia utiliza as normas industriais certificadas par
cartões de memória, mas nem todas as outras marcas poderão funcionar correctamente o
serem totalmente compatíveis com este dispositivo.

Utilize apenas cartões RS-MMC (MultimediaCard de Tamanho Reduzido) com este disposi
Outros cartões de memória, tais como os cartões Secure Digital (SD), não cabem na ranhu
cartão de memória e não são compatíveis com este dispositivo. A utilização de um cartão
memória incompatível pode danificar o cartão de memória e o dispositivo, para além de p
danificar os dados guardados no cartão incompatível.

Utilize um cartão de memória compatível para poupar a memória do dispositivo. Pode tam
criar cópias de segurança das informações armazenadas no dispositivo num cartão de mem
compatível, por exemplo.

• Cartão de memória (MultiMediaCard de Tamanho Reduzido, RS-MMC) 

• adaptador MultiMediaCard (MMC) 
O adaptador não é necessário quando utiliza o cartão RS-MMC no seu Nokia N70 
Music Edition. O adaptador permite-lhe utilizar o cartão RS-MMC noutro dispositivo 
compatível que tenha uma ranhura MMC de tamanho-completo.

Um cartão de memória compatível poderá já estar inserido no dispositivo.
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1 Para inserir um cartão de memória, abra a protecção da 
ranhura (7) do cartão de memória. Coloque o dedo na 
reentrância junto à parte superior da protecção e levante 
a mesma para fora.

2 Insira um cartão de memória compatível na ranhura (8). 
Certifique-se de que a área dos contactos do cartão está 
virada para baixo e que o canto cortado está virado para 
a base do dispositivo.

3 Empurre o cartão (9). Ouvirá um clique quando o cartão 
encaixar.

4 Feche a protecção da ranhura. Não pode utilizar o cartão 
de memória se a protecção da ranhura estiver aberta.



8

Retirar o cartão de memória
1 Abra a protecção da ranhura do cartão de memória.
2 Prima o cartão de memória para o libertar da ranhura.
3 Remova o cartão de memória. Se o dispositivo estiver ligado, 

escolha OK.
 Importante: Não retire o cartão de memória durante uma operação 

enquanto o dispositivo estiver a aceder ao cartão. Se remover o cartão 
no meio de uma operação, poderá danificar o cartão de memória 
e o dispositivo, bem como os dados guardados no cartão.

Carregar a bateria
1 Ligue um carregador compatível a uma tomada.
2 Ligue o cabo de alimentação ao dispositivo. O indicador da 

bateria começa a mover-se. O dispositivo pode ser utilizado 
durante o carregamento. Se a bateria estiver completamente 
descarregada, pode demorar alguns minutos até que 
o indicador de carga seja mostrado.

3 Quando a bateria estiver completamente carregada, 
a barra deixa de se mover. Desligue o carregador, 
primeiro do dispositivo e, em seguida, da tomada.
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Auricular e unidade 
de controlo remoto
Pode utilizar o auricular para atender chamadas 
e para ouvir música no seu telefone Nokia N70 
Music Edition.

Insira a ficha do auricular no conector de auricular 
da unidade de controlo remoto. Insira a ficha 
Pop-Port da unidade de controlo remoto no 
conector Pop-Port do dispositivo. O auricular 
está pronto a utilizar.

Para efectuar uma chamada, introduza o número 
no teclado do dispositivo, tal como quando 
a unidade de controlo remoto não está ligada 
ao dispositivo. Durante a chamada, fale para 
o microfone da unidade de controlo remoto. Para atender e terminar chamadas, prima 

Para controlar o leitor de música, utilize as teclas de multimédia da unidade de controlo rem
Para ajustar o volume do auscultador, prima a tecla de volume na parte lateral da unidad
controlo remoto. Para bloquear as teclas da unidade de controlo remoto, faça deslizar o sis
de bloqueio na parte lateral da unidade de controlo remoto.
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Ligar o dispositivo
Prima sem soltar .

Se o telefone solicitar um código PIN, código UPIN ou código 
de bloqueio, introduza o código (mostrado como ****) 
e seleccione OK. O código (U)PIN é normalmente fornecido com 
o cartão (U)SIM. A definição de fábrica do código de bloqueio 
é 12345. Para obter mais informações sobre os códigos de 
acesso, consulte o manual do utilizador do telefone.

O dispositivo possui uma antena interna.

 Nota: Tal como acontece com outros dispositivos transmissores de 
rádio, não toque desnecessariamente na antena quando o dispositivo está 
ligado. O contacto com a antena afecta a qualidade das chamadas e pode 
fazer com que o dispositivo funcione com um nível de potência superior 
ao normalmente necessário. Evitar o contacto com a antena durante 
a utilização do dispositivo optimiza o desempenho da antena e a autonomia 
da bateria.

Quando liga o dispositivo pela primeira vez, poderá ser-lhe solicitado que defina as seguin
informações: Selec. cidade actual:, Hora: e Data:. Utilize a tecla de navegação ( ) e as t
numéricas. Para encontrar a cidade, introduza as primeiras letras do nome. A cidade que 
escolher também define o fuso horário do relógio do dispositivo.

Prima  para abrir o menu principal.

É possível que o seu operador de rede tenha solicitado a desactivação ou a não activação
de determinadas funções no seu dispositivo. Se for esse o caso, essas funções não serão 
apresentadas no menu do dispositivo. O seu dispositivo também pode ter sido objecto de 
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configuração especial. Esta configuração poderá incluir alterações ao nível dos nomes, da o
e dos ícones dos menus. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

Sobre o ecrã
Remova os plásticos de protecção do ecrã e da câmara frontal.

Poderá detectar um pequeno número de pontos descoloridos, brilhantes ou em falta no ec
Trata-se de uma característica deste tipo de ecrã. Alguns ecrãs podem conter pixels ou po
que permanecem ligados ou desligados. Isto é algo normal e não se trata de uma avaria.

Definições de MMS e de Internet móvel
Geralmente, as definições de MMS, GPRS, transmissão e Internet móvel são configuradas 
automaticamente no Nokia N70 Music Edition com base nas informações do fornecedor d
serviços ou do operador de rede.

Indicadores essenciais
 O telefone está a ser utilizado numa rede GSM.

 (serviço de rede) O telefone está a ser utilizado numa rede UMTS.

 Recebeu uma ou várias mensagens na pasta Cx. de entrada em Msgs.. 

 Existem mensagens para enviar na pasta Caixa de saída.

 Tem chamadas não atendidas.

 Mostrado se Tipo de toque estiver definido como Silencioso e Tom alerta de msg., To
alerta de MI e Tom alerta e-mail estiverem definidos como Não.
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 O teclado do telefone está bloqueado.

 Existe um alarme activo.

 (serviço de rede) A segunda linha telefónica está a ser utilizada.

 Todas as chamadas para o dispositivo são desviadas para outro número. Se tiver d
linhas de telefone, o indicador de desvio da primeira linha é  e o da segunda linha é 

 Existe um auricular ligado ao dispositivo.

 Existe um adaptador auditivo ligado ao dispositivo.

 A ligação a um auricular com conectividade Bluetooth foi perdida.

 Existe uma chamada de dados activa. 

 Está disponível uma ligação de dados em pacotes GPRS ou EDGE.

 Existe uma ligação de dados em pacotes GPRS ou EDGE activa. 

 Existe uma ligação de dados em pacotes GPRS ou EDGE em espera.

 Está disponível uma ligação de dados em pacotes UMTS.

 Existe uma ligação de dados em pacotes UMTS activa.

 Existe uma ligação de dados em pacotes UMTS em espera.

 A conectividade Bluetooth está ligada.

 Estão a ser transmitidos dados através de uma ligação Bluetooth.

 Existe uma ligação USB activa.

 Uma mensagem de e-mail que foi lida está a aguardar obtenção para o dispositivo.

 Uma mensagem de e-mail que não foi lida está a aguardar obtenção para o dispositiv
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Bloqueio do teclado
Utilize o bloqueio do teclado para impedir que as teclas sejam premidas acidentalmente.

Para bloquear: No modo de espera, prima  e, em seguida, . Quando as teclas estiv
bloqueadas,  é apresentado no ecrã.

Para desbloquear: Prima  e, em seguida, .

Quando o teclado está bloqueado, é possível efectuar chamadas para o número de emergê
oficial programado no dispositivo. 

A abertura da protecção da lente da câmara desactiva o bloqueio do teclado, caso esteja ac
Fechar a protecção da lente da câmara repõe o modo anterior do dispositivo e o bloqueio
teclado é reactivado, caso estivesse activo.

Para ligar a luz do ecrã quando o bloqueio do teclado estiver activo, prima .

Atalhos no modo de espera
• Para alternar entre as aplicações que estão abertas, mantenha  premida. 

Se o dispositivo estiver com pouca memória, poderá fechar algumas aplicações. 
O dispositivo guarda quaisquer dados não guardados antes de fechar uma 
aplicação.
As aplicações deixadas activas em segundo plano aumentam o consumo da 
bateria e reduzem a respectiva autonomia.

• Para alterar o perfil, prima  e escolha um perfil.
• Para iniciar uma ligação à Web, mantenha  premida. Para obter mais 

informações sobre a Web, consulte o manual do utilizador do seu dispositivo.

Para obter mais informações sobre os atalhos disponíveis no modo de espera, consulte o ma
do utilizador do seu dispositivo.
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Sugestões para uma utilização eficiente
• Quando tira uma fotografia ou grava um vídeo, prima  para começar a enviar o ite

como uma mensagem multimédia. Não pode enviar clips de vídeo guardados no forma
.mp4 numa mensagem multimédia.

• Para enviar a mensagem que está a escrever, prima .
• No modo de espera, prima  para abrir a lista dos últimos números marcados.
• Para alternar entre os perfis Geral e Silencioso, prima  sem soltar. Se tiver duas lin

de telefone, esta acção irá alternar entre ambas.

Para obter mais informações sobre atalhos, consulte o manual do utilizador do seu dispos

Transferir conteúdo a partir de outro disposit
Para utilizar a aplicação Transfer., consulte o manual do utilizador do seu dispositivo.

O Nokia Content Copier está disponível no Nokia PC Suite para copiar o conteúdo a partir
de um telefone Nokia compatível. Consulte o CD-ROM fornecido com o dispositivo. 
O Nokia Content Copier suporta vários modelos de telefones Nokia. Para obter mais 
informações sobre os dispositivos suportados por cada Nokia PC Suite, consulte as página
em www.nokia.com/pcsuite.
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Ajuda
O dispositivo tem uma função de ajuda que fornece instruções e informações relativas 
à utilização do mesmo. Para aceder à função a partir de uma aplicação, escolha Opções > A

 Exemplo: Para ver instruções sobre como criar um cartão de contacto, inicie a criaçã
de um cartão de contacto e escolha Opções > Ajuda; ou, no menu principal, escolha 
Ferramen. > Ajuda e abra as instruções relativas a Contactos. Enquanto está a ler as instru
prima, sem soltar,  para alternar entre a Ajuda e a aplicação aberta em segundo plano.

Manual do utilizador
Leia o manual do utilizador para ficar a conhecer melhor o seu Nokia N70 Music Edition.

O manual do utilizador em separado fornece informações mais pormenorizadas. Não utilize
guia de iniciação em substituição do manual do utilizador completo, que fornece informa
importantes sobre segurança e manutenção.

Para obter a última versão deste manual, informações adicionais, efectuar downloads 
e informar-se dos serviços relacionados com o seu produto Nokia, visite 
www.nokia.com/support ou o Web site local da Nokia.
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