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Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à 
legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. 
São proibidos quaisquer desvios à legislação.
AVISO FCC / INDÚSTRIA DO CANADÁ
O seu dispositivo pode causar interferências de televisão ou rádio (por exemplo, 
quando utilizar um telefone nas proximidades de equipamento receptor). A FCC ou 
a Indústria do Canadá podem exigir que deixe de utilizar o telemóvel, no caso de 
tais interferências não poderem ser eliminadas. Se necessitar de assistência, 
contacte os serviços locais. Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 
dos regulamentos FCC. A operação está sujeita à condição deste dispositivo não 
causar interferências prejudiciais.

1ª EDIÇÃO PT, 9241101
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DISPOSITIVO QUANDO VIAJAR 
speite quaisquer restrições. Os 
elulares podem causar 
 nos aviões.

DISPOSITIVO DURANTE O 
ENTO DE COMBUSTÍVEL Não 

sitivo numa estação de serviço. 
perto de combustíveis ou de 
icos.

DISPOSITIVO EM LOCAIS DE 
 Respeite quaisquer restrições. 

dispositivo em locais onde são 
onações.

ISPOSITIVO 
ENTE Utilize o dispositivo 
sição normal, conforme 
documentação do produto. Não 
na desnecessariamente.

 QUALIFICADA A instalação ou 
te produto está reservada a 
o qualificado.
Copyrig

Para sua segurança
Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das 
mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais 
informações, leia o manual completo do utilizador.

LIGAR O DISPOSITIVO EM SEGURANÇA Não 
ligue o dispositivo quando a utilização de um 
telefone celular for proibida ou quando possa 
causar interferências ou situações de perigo.

A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM 
PRIMEIRO LUGAR Cumpra toda a legislação 
local. Mantenha sempre as mãos livres para 
operar o veículo enquanto conduz. Enquanto 
conduz, a sua principal preocupação deve ser a 
segurança na estrada.

INTERFERÊNCIAS Todos os dispositivos 
celulares podem ser susceptíveis a 
interferências, as quais podem afectar o 
respectivo desempenho.

DESLIGAR O DISPOSITIVO EM HOSPITAIS 
Respeite quaisquer restrições. Desligue o 
dispositivo quando se encontrar perto de 
equipamento clínico.

DESLIGAR O 
DE AVIÃO Re
dispositivos c
interferências

DESLIGAR O 
REABASTECIM
utilize o dispo
Não o utilize 
produtos quím

DESLIGAR O 
DETONAÇÕES
Não utilize o 
realizadas det

UTILIZAR O D
CORRECTAM
apenas na po
explicado na 
toque na ante

ASSISTÊNCIA
reparação des
pessoal técnic
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obre o dispositivo
crito neste manual está certificado 
s EGSM 900,1800 e 1900 e nas 

 mais informações sobre redes, 
r de rede.

uso das funções próprias deste 
a a legislação e respeite a 
s legítimos de terceiros. 

grafias ou vídeos, cumpra toda a 
costumes locais, bem como a 
s legítimos de terceiros.

ar qualquer das funções deste 
ão do despertador, o dispositivo 
 Não ligue o dispositivo quando a 
positivo celular possa causar 
uações de perigo.

de
 terá de subscrever os serviços de 
lular. Muitas das funções deste 
e funções da rede celular para 
sível que estes serviços de rede não 
 todas as redes ou que seja 
dos específicos com o operador de 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. 

ACESSÓRIOS E BATERIAS Utilize apenas 
acessórios e baterias certificados. Não ligue o 
dispositivo a produtos incompatíveis.

RESISTÊNCIA À ÁGUA O dispositivo não é 
resistente à água. Mantenha-o seco.

CRIAR CÓPIAS DE SEGURANÇA Não se 
esqueça de criar cópias de segurança ou de 
manter um registo escrito de todas as 
informações importantes guardadas no seu 
dispositivo.

LIGAR O DISPOSITIVO A OUTROS 
DISPOSITIVOS Quando ligar o dispositivo a 
outro dispositivo, consulte o respectivo 
manual do utilizador para obter informações 
de segurança pormenorizadas. Não ligue o 
dispositivo a produtos incompatíveis.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA Verifique se o 
telefone está ligado e com rede. O teclado está 
activo apenas no modo de tampa aberta. 
Prima  as vezes que forem necessárias, 
para limpar o visor e voltar ao ecrã inicial. 
Introduza o número de emergência e prima 

. Forneça os dados do local onde se 
encontra. Não termine a chamada até ter 
permissão para o fazer.

Informações s
O dispositivo celular des
para utilização nas rede
redes UMTS 2100. Para
contacte o seu operado

Quando estiver a fazer 
dispositivo, cumpra tod
privacidade e os direito

Ao captar e utilizar foto
legislação e respeite os 
privacidade e os direito

 Aviso: Para utiliz
dispositivo, à excepç
tem de estar ligado.
utilização de um dis
interferências ou sit

Serviços de re
Para utilizar o telefone,
um operador de rede ce
dispositivo dependem d
serem executadas. É pos
estejam disponíveis em
necessário celebrar acor
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erias e 

, desligue sempre o dispositivo e 

odelo do carregador, antes de o 
ivo. Este dispositivo deve ser 
necida por um carregador DC-4, 
rregador AC-1, ACP-7, ACP-8, 
CH-9 ou LCH-12, quando 
r de carregador CA-44.

utilização com este dispositivo é 

as baterias, carregadores e 
 pela Nokia para uso com este 
tilização de quaisquer outros 
qualquer aprovação ou garantia 

obre os acessórios certificados 
Agente Autorizado ou 
r o cabo de alimentação de 
e e puxe a respectiva ficha, não 
Copyrig

rede para os utilizar. O operador de rede poderá ter de lhe 
fornecer instruções adicionais sobre a respectiva 
utilização, bem como explicar os custos inerentes. 
Algumas redes podem ter limitações que afectam o modo 
de utilização dos serviços de rede. Por exemplo, algumas 
redes poderão não suportar todos os caracteres e serviços 
dependentes do idioma. Neste manual, as funções de rede 
são designadas por (serviço de rede).

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. Também se 
pode dar o caso de o dispositivo ter sido objecto de uma 
configuração especial. Esta configuração poderá incluir 
alterações em nomes de menus, na ordem dos menus e 
ícones. Para mais informações, contacte o seu operador de 
rede.

Este dispositivo suporta protocolos WAP 2.0 (HTTP e SSL), 
que funcionam com base em protocolos TCP/IP. Algumas 
funções deste dispositivo, tais como o MMS, a navegação, 
o e-mail e a importação de conteúdo através do browser 
ou de MMS, requerem que a rede suporte estas 
tecnologias.

Para obter informações sobre a disponibilidade e sobre 
como utilizar os serviços do cartão SIM, contacte o 
fornecedor do cartão SIM, o qual poderá ser o fornecedor 
de serviços, o operador de rede ou outro fornecedor.

Acessórios, bat
carregadores
Antes de retirar a bateria
desligue o carregador.

Verifique o número do m
utilizar com este disposit
utilizado com energia for
AC-3 e AC-4 e por um ca
ACP-9, ACP-12, LCH-8, L
utilizado com o adaptado

A bateria concebida para 
a BL-5C.

 Aviso: Utilize apen
acessórios certificados
modelo específico. A u
tipos poderá invalidar 
e pode ser perigosa.

Para obter informações s
disponíveis, contacte um 
Revendedor. Para desliga
qualquer acessório, segur
o cabo.
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M no outro dispositivo. Quando se 
m cartão SIM instalado, o perfil 
aticamente.

ção pela primeira vez, prima  e 
. > Transferir. Se já tiver utilizado 

der iniciar uma nova transferência, 
ados.
ções, seleccione Continuar.
nde utilizar uma ligação Bluetooth 
os para transferir os dados. Ambos 
e suportar o tipo de ligação 

ção Bluetooth para procurar 
ne Continuar. O outro dispositivo 

 Seleccione o outro dispositivo na 
ue introduza um código no seu 
a um código (1-16 dígitos) e 
duza o mesmo código no outro 
one OK. Os dispositivos estão 
ulte ‘Emparelhar dispositivos’, 

 dispositivos, a aplicação 
 para o outro dispositivo como uma 
talar a aplicação Transferir no 
In
fo

rm
aç

õe
s 

so
br

e 
o 

N
ok

ia
 N

71
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Informações sobre o Nokia N71
Número do modelo: Nokia N71-1

A seguir referido como Nokia N71.

Definições
O Nokia N71 vem normalmente com as definições de 
MMS, GPRS, transmissão em sequência e Internet móvel 
já configuradas com base nas informações do seu 
fornecedor de serviços ou operador de rede. Poderá já ter 
as definições dos fornecedores de serviços no dispositivo 
ou recebê-las numa mensagem de texto especial do 
fornecedor de serviços.

Transferir conteúdo

Pode transferir conteúdos, como contactos, de um 
dispositivo Nokia compatível para o seu Nokia N71, 
utilizando uma ligação Bluetooth ou por infravermelhos. 
O tipo de conteúdos que podem ser transferidos depende 
do modelo do telefone. Se o outro dispositivo suportar 
sincronização, também pode sincronizar dados entre o 
outro dispositivo e o seu Nokia N71.

Pode inserir o cartão SI
liga o Nokia N71 sem u
offline é activado autom
Transferir conteúdo
1 Para utilizar a aplica

seleccione Ferramen
a aplicação e preten
seleccione Transf. d
Na vista de informa

2 Especifique se prete
ou por Infravermelh
os dispositivos têm d
seleccionado.

3 Se seleccionar a liga
dispositivos, seleccio
tem de estar visível.
lista. É-lhe pedido q
Nokia N71. Introduz
seleccione OK. Intro
dispositivo e selecci
emparelhados. Cons
p. 94.
Nalguns modelos de
Transferir é enviada
mensagem. Para ins
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ensagens não lidas na pasta Cx. 

agens de e-mail na caixa de 

para enviar na pasta Caixa de 

atendidas.

toque estiver definido como 
de msg., Tom de alerta de MI e 
rem definidos como Não.

sitivo está bloqueado.

.

nica está a ser utilizada (serviço 

as para o dispositivo são 
ero. Se tiver duas linhas 
e), o indicador da primeira linha 
é .

o ao dispositivo.

ular com Bluetooth foi perdida.

itivo ligado ao dispositivo.

 texto ligado ao dispositivo.

ada de dados. 
Copyrig

outro dispositivo, abra a mensagem e siga as instruções 
apresentadas no ecrã.
Se seleccionar infravermelhos, interligue os dois 
dispositivos. Consulte ‘Ligação por infravermelhos’, 
p. 95.

4 No seu Nokia N71, seleccione o conteúdo que pretende 
copiar a partir do outro dispositivo.

O conteúdo é copiado da memória e do cartão de memória 
compatível (se inserido) do outro dispositivo para a 
localização correspondente no Nokia N71 e no cartão de 
memória compatível (se inserido). O tempo de cópia 
depende da quantidade de dados a transferir. Pode 
cancelar a cópia e continuar mais tarde.

Se o outro dispositivo suportar sincronização, pode manter 
os dados actualizados em ambos os dispositivos. Para 
iniciar uma sincronização com um dispositivo Nokia 
compatível, seleccione Telefones, marque o dispositivo e 
seleccione Opções > Sincronizar. Siga as instruções 
apresentadas no ecrã.

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

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

 Tem uma ou mais m
de entrada de Msgs..

 Recebeu novas mens
correio remota.

 Existem mensagens 
saída.

 Tem chamadas não 

 Mostrado se Tipo de 
Silencioso e Tom alerta 
Tom alerta e-mail estive

 O teclado do dispo

 Há um alarme activo

 A segunda linha telefó
de rede).

 Todas as chamad
desviadas para outro núm
telefónicas (serviço de red
é  e o da segunda 

 Há um auricular ligad

 A ligação a um auric

 Há um adaptador aud

 Há um Telefone de

 Está activa uma cham
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, no modo de espera, prima  e, 
o as teclas estiverem bloqueadas, 
 ecrã.

ado, no modo de tampa aberta, 
a, .

 no modo de tampa aberta, prima 
e seleccione Bloquear teclado.

 no modo de tampa fechada, prima 
imentação, seleccione Bloquear 
 da tampa.

bloqueado, pode ser possível 
amadas para o número de 
ramado no dispositivo.

quando o bloqueio do teclado está 
 alimentação.

olume e do 

uir o 
 uma 
 

o permite falar e ouvir a uma curta 
gurar o dispositivo junto ao ouvido.
In
fo

rm
aç

õe
s 

so
br

e 
o 

N
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 N

71
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 Está disponível uma ligação de dados por pacotes 
GPRS ou EDGE.

 Está activa uma ligação de dados por pacotes GPRS ou 
EDGE. 

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

 Está disponível uma ligação de dados em pacotes 
UMTS.

 Está activa uma ligação de dados em pacotes UMTS.

 Está em espera uma ligação de dados em pacotes 
UMTS.

 A conectividade Bluetooth está activa.

 Os dados estão a ser transmitidos através de uma 
ligação Bluetooth.

 Está activa uma ligação USB.

 Está activa uma ligação por infravermelhos. Se o 
indicador estiver intermitente, o dispositivo está a tentar 
estabelecer uma ligação ao dispositivo ou a ligação 
perdeu-se.

Bloqueio do teclado
Utilize o bloqueio do teclado para impedir que as teclas 
sejam premidas acidentalmente.

Para bloquear o teclado
em seguida, . Quand

 é apresentado no

Para desbloquear o tecl
prima  e, em seguid

Para bloquear o teclado
a tecla de alimentação 

Para bloquear o teclado
duas vezes a tecla de al
teclado e prima a tecla

Quando o teclado está 
continuar a efectuar ch
emergência oficial prog

Para ligar a luz do ecrã 
activo, prima a tecla de

Controlo do v
altifalante
Para aumentar ou dimin
nível do volume durante
chamada ou ao ouvir um
som, prima  ou .

O altifalante incorporad
distância, sem ter de se
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 celular possa causar 
es de perigo.

 seleccione Relógio > Opções > 

ógio
 do telefone, seleccione 
nições.

ata, seleccione Hora ou Data.

strado no modo de espera, 
o > Analógico ou Digital.

móvel actualize a hora, a data e 
orário do dispositivo (serviço de 
 operador rede > Actualização 

rme, seleccione Som alarme 

mundial, abra Relógio e prima 
dial poderá ver as horas em 
Copyrig

 Aviso: Não segure o dispositivo junto ao ouvido 
quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que 
o volume pode ser extremamente elevado. 

Para utilizar o altifalante durante uma chamada, 
seleccione Opções > Activar altifalante.

Para desligar o altifalante, seleccione Opções > Activar 
auscultador.

Relógio

 Sugestão! Para ver a data e a hora no modo de tampa 
fechada, prima sem soltar a tecla da tampa.

Prima  e seleccione Relógio. Para definir um novo 
alarme, seleccione Opções > Definir alarme. Quando há 
um alarme activo, aparece .

Para desactivar o alarme, seleccione Parar ou pare o 
alarme por 5 minutos, seleccione Repetir.

Se a hora do alarme for atingida enquanto o dispositivo 
estiver desligado, este é ligado automaticamente e começa 
a emitir o toque do alarme. Se seleccionar Parar, o 
dispositivo pergunta se pretende activá-lo para chamadas. 
Seleccione Não para desligar o dispositivo ou Sim para 
efectuar e receber chamadas. Não seleccione Simquando a 

utilização de um telefone
interferências ou situaçõ

Para cancelar um alarme,
Remover alarme.

Definições do rel
Para alterar as definições
Relógio > Opções > Defi

Para alterar a hora ou a d

Para alterar o relógio mo
seleccione Tipo de relógi

Para permitir que a rede 
as informações de fuso h
rede), seleccione Hora do
automática.

Para alterar o tom do ala
relógio.

Relógio mundial
Para abrir a vista relógio 

. Na vista relógio mun
cidades diferentes.
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Para adicionar cidades à lista, seleccione Opções > Juntar 
localidade. Pode adicionar um máximo de 15 cidades à 
lista.

Para definir a cidade em que se encontra actualmente, 
escolha-a e seleccione Opções > Minha cidade actual. A 
cidade é apresentada na vista principal do relógio e a hora 
do dispositivo é alterada de acordo com a cidade 
escolhida. Verifique se a hora está correcta e corresponde 
ao seu fuso horário.

Ferramenta do cartão de 
memória

Utilize apenas cartões miniSD aprovados pela Nokia para 
utilização com este dispositivo. Embora a Nokia utilize as 
normas de indústria aprovadas para cartões de memória, 
é possível que nem todas as outras marcas funcionem 
correctamente ou sejam totalmente compatíveis com este 
dispositivo.

Prima  e seleccione Ferramen. > 
Memória. Pode utilizar um cartão de 
memória compatível como espaço de 
memória adicional e para fazer cópias 
de segurança das informações existentes na memória do 
dispositivo.

Para efectuar cópias de
dispositivo para um car
Opções > Criar cópia m

Para restaurar as inform
a memória do dispositiv
do cartão.

Formatar um ca
Quando um cartão de m
dados que contém são p

Alguns cartões de memó
e outros requerem form
para saber se tem de fo
de o utilizar.

Para formatar um cartão
Formatar cart. mem.. S

Retirar o cartão
1 Antes de ejectar o ca

a tecla de alimentaç
seleccione Remov. c
mem.. Todas as aplic
fechadas.
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s e as pastas existentes na 
u num cartão de memória (se 
ccione Ferramen. > Gestor fic.. 
ria do dispositivo ( ). Prima 
artão de memória ( ) (se 

eiros para uma pasta, prima  
 marcar um ficheiro e seleccione 
sta ou Copiar para pasta.

ro, seleccione Opções > 
m que pretende efectuar a 
exto de procura que corresponda 

emória
s que tem no dispositivo e a 
ue os diferentes tipos de dados 
ções > Detalhes memória. A 

ponível é apresentada em Mem. 

heia—memória livre
 a memória do dispositivo ou do 
r quase cheia.
Copyrig

2 Quando aparecer Remover cartão memória e premir 
'OK', abra a tampa da ranhura de cartão de memória.

3 Prima e solte o cartão de memória para o ejectar da 
ranhura.

4 Retire o cartão de memória, feche a porta e 
seleccione 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, para 
além de os dados guardados no cartão poderem ser 
corrompidos.

Gestor de ficheiros

Muitas das funções do dispositivo, tais como contactos, 
mensagens, imagens, vídeos, tons de toque, notas de 
agenda, documentos e aplicações importadas, utilizam a 
memória para guardar dados. A memória livre disponível 
depende da quantidade de dados que já foram guardados 
na memória do dispositivo.

Pode utilizar um cartão de memória compatível como 
espaço de armazenamento adicional. Os cartões de 
memória são regraváveis, sendo possível apagar 
informações e guardar novos dados num cartão de 
memória.

Para percorrer os ficheiro
memória do dispositivo o
inserido), prima  e sele
É aberta a vista da memó

 para abrir a vista do c
disponível).

Para mover ou copiar fich
e  em simultâneo para
Opções > Mover para pa

Para encontrar um fichei
Encontrar e a memória e
procura, e introduza um t
ao nome do ficheiro.

Ver consumo de m
Para ver os tipos de dado
quantidade de memória q
consomem, seleccione Op
quantidade de espaço dis
livre.

Memória quase c
O dispositivo notifica-o se
cartão de memória estive
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compatível, utilizando o Nokia PC 

dos de que já não necessita

irar partido do seu dispositivo de 
. Consulte as secções relevantes 
dor para obter mais informações 
unções.

s aplicações que estão abertas, 
 e seleccione uma aplicação. Se o 
om pouca memória, poderá fechar 
 O dispositivo guarda quaisquer 
s antes de fechar uma aplicação.
as activas em segundo plano 
o da bateria e reduzem a 

ia.
a, prima .
xa de correio de voz (serviço de 
 soltar.

 multimédia, prima ou mantenha a 
Consulte ‘Tecla Multimédia’, p. 17.
 prima  e seleccione um perfil.
e telefone (serviço de rede), prima 

ntre ambas.
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Para libertar espaço na memória do dispositivo, transfira 
dados para um cartão de memória, se tiver um. Marque os 
ficheiros a mover e seleccione Mover para pasta > 
Cartão memória e uma pasta.

Também pode transferir ficheiros multimédia para um PC 
compatível, por exemplo, utilizando a opção de 
transferência da Galeria. Consulte ‘Galeria’, p. 29. 

 Sugestão! Pode utilizar o Nokia Phone Browser 
disponível no Nokia PC Suite para ver as diferentes 
memórias do dispositivo e transferir dados.

Para remover dados no sentido de libertar memória, utilize 
o Gestor fic. ou abra a respectiva aplicação. Por exemplo, 
pode remover os seguintes dados:
• Mensagens das pastas Cx. de entrada, Rascunhos e 

Enviadas em Msgs.
• Mensagens de e-mail obtidas da memória do 

dispositivo
• Páginas web guardadas
• Ficheiros de imagem, vídeo ou som guardados
• Informações de contactos
• Notas da agenda
• Aplicações importadas. Consulte também ‘Gestor de 

aplicações’, p. 110.
Ficheiros de instalação (.sis) de aplicações que tiver 
instalado num cartão miniSD compatível; em primeiro 
lugar, efectue uma cópia de segurança dos ficheiros de 

instalação para um PC 
Suite.
• Quaisquer outros da

Atalhos úteis
Utilize os atalhos para t
uma forma mais rápida
neste manual do utiliza
detalhadas acerca das f

Modo de espera
• Para alternar entre a

prima  sem soltar
dispositivo estiver c
algumas aplicações.
dados não guardado
As aplicações deixad
aumentam o consum
respectiva autonom

• Para iniciar a câmar
• Para ligar para a cai

rede), prima  sem
• Para abrir aplicações

tecla  premida. 
• Para alterar o perfil,
• Se tiver duas linhas d

 para alternar e
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 da lista sem seleccionar uma 

rima  e . Para alterar as 
quando premir , seleccione 
o e Direita e a aplicação.

er fixos e não será possível 

da sensível ao contexto. Quando 
, seleccione Opções > Ajuda 
iva à vista actual.

a e a aplicação aberta em 
 estiver a ler as instruções, prima 

r do menu principal, seleccione 
cione a aplicação pretendida 
picos da ajuda.
Copyrig

• Para abrir a lista dos últimos números marcados, prima 
.

• Para utilizar comandos de voz, prima a tecla  sem 
soltar.

• Para iniciar uma ligação a Serviços, prima  sem 
soltar. Consulte ‘Serviços’, p. 70.

Para obter mais informações sobre atalhos disponíveis no 
modo de espera, consulte ‘Modo Espera activa’, p. 90.

Modificar texto e listas
• Para marcar um item numa lista, seleccione-o e prima 

 e  em simultâneo.
• Para marcar vários itens numa lista, prima , sem 

soltar, enquanto prime  ou . Para terminar a 
selecção, solte  ou  e, em seguida, solte .

• Para seleccionar letras e palavras, mantenha  
premida. Ao mesmo tempo, prima  ou  para 
realçar texto.

• Para copiar o texto para a área de transferência, sem 
soltar a tecla , seleccione Copiar.

• Para inserir o texto num documento, prima , sem 
soltar, e seleccione Colar.

Tecla Multimédia
Para abrir o atalho atribuído à tecla multimédia, prima  
sem soltar. Para abrir uma lista de aplicações multimédia, 
prima . Para abrir a aplicação pretendida, prima , 

,  ou . Para sair
aplicação, prima .

Para alterar os atalhos, p
aplicações apresentadas 
Em cima, Esquerda, Mei

Alguns atalhos poderão s
alterá-los.

Ajuda

O seu dispositivo tem aju
a aplicação estiver aberta
para aceder à ajuda relat

Para alternar entre a ajud
segundo plano, enquanto

.

Para abrir a ajuda a parti
Ferramen. > Ajuda. Selec
para ver os respectivos tó
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Iniciação

A iniciação apresenta informações sobre algumas das 
funções do dispositivo. Para aceder à iniciação no menu, 
prima  e seleccione Minhas > Iniciação e a secção que 
pretende ver.
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a
 mostram:
memória do telefone ( ) e do 
) mostram onde as imagens são 

s 

 de 
 da 
 
 na 
o 
ória.

tra 
dor 
e 

izador’, p. 22.
equência (4) mostra que o modo 
. Consulte ‘Tirar fotografias em 
Copyrig

Câmara
O Nokia N71 tem duas câmaras, uma de alta resolução na 
parte exterior do dispositivo e outra de resolução mais 
baixa acima do visor principal interior, visível quando a 
tampa está aberta. Ambas as câmaras podem ser utilizadas 
para capturar fotografias e vídeos.

Para activar a câmara, abra a tampa, prima  e 
seleccione Câmara. No visor, pode ver a vista a ser 
capturada.

As imagens e os clips de vídeo são guardados 
automaticamente na Galeria. As câmaras produzem 
imagens .jpg. Os clips de vídeo são gravados no formato de 
ficheiro 3gpp, com a extensão de ficheiro .3gp (modos de 
qualidade de vídeo normal e de partilha). Consulte 
‘Definições de vídeo’, p. 27.

Pode enviar imagens numa mensagem multimédia, como 
um anexo de e-mail ou através de uma ligação Bluetooth.

 Sugestão! Pode inserir uma imagem num cartão de 
contacto. Consulte ‘Guardar nomes e números’, p. 66.

O Nokia N71 suporta uma resolução de captura de imagens 
até 1600x1200 pixels, utilizando a câmara principal. A 
resolução da imagem nestes materiais pode ter um aspecto 
diferente.

Visor da câmar
Os indicadores da câmara
• Os indicadores (1) da 

cartão de memória (
guardadas.

• O indicador de imagen
(2) apresenta uma 
estimativa do número
imagens, dependendo
qualidade de imagem
escolhida, que cabem
memória do dispositiv
ou no cartão de mem

• O indicador do auto-
temporizador (3) mos
que o auto-temporiza
está activado. Consult
‘Fotografar-se a si 
próprio—Auto-tempor

• O indicador do modo s
sequência está activo
sequência’, p. 22.
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ardar a imagem, seleccione 
u prima .
m Por multimédia, Por e-mail ou 
cione Opções > Enviar. Para obter 
onsulte ‘Mensagens’, p. 39 e 
tooth’, p. 91. Esta opção não está 
ma chamada activa.
gem para o outro interlocutor 
da activa, seleccione Opções > 
m..
ografia, seleccione Opções > 
dificar imagens’, p. 23.
grafia, seleccione Opções > 
Impressão de imagens’, p. 33.

do de poupança de bateria se não 
er teclas durante algum tempo. 
tografias, prima 

 câmara
, prima  ou , ou seleccione 
ração.
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Tirar fotografias
Se a câmara estiver no modo de vídeo, abra o modo de 
imagem, seleccionando Opções > Modo imagem.

Para seleccionar a câmara secundária (por exemplo, para 
se incluir na imagem), seleccione Opções > Usar câmara 
secund.. Para voltar a utilizar a câmara principal, 
seleccione Opções > Usar câmara principal.

Para ampliar e reduzir, prima  ou . O indicador de 
zoom, apresentado na parte lateral do visor, mostra o nível 
de zoom. A qualidade (resolução) de uma fotografia 
ampliada é inferior à de uma fotografia não ampliada.

Para tirar uma fotografia, prima . Não mova o 
dispositivo antes da imagem ser guardada. A imagem é 
guardada automaticamente na pasta Imagens e vídeo da 
Galeria. Consulte ‘Galeria’, p. 29.

A gravação da imagem capturada poderá demorar mais 
tempo se alterar as definições de zoom, iluminação ou cor.

Para seleccionar o modo de disparo ou as definições de 
flash, cor e iluminação, ou para ver a Última imagem 
antes de tirar uma fotografia, consulte ‘Configuração da 
câmara’, p. 20.

Depois de a fotografia ser tirada, tenha em atenção o 
seguinte: 

• Se não pretender gu
Opções > Apagar o

• Para enviar a image
Por Bluetooth, selec
mais informações, c
‘Conectividade Blue
disponível durante u

• Para enviar uma ima
durante uma chama
Enviar p/ autor cha

• Para modificar a fot
Editar. Consulte ‘Mo

• Para imprimir a foto
Imprimir. Consulte ‘

A câmara passa para mo
forem premidas quaisqu
Para continuar a tirar fo

Configuração da
Se o visor estiver activo
Opções > Abrir configu
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 copiar as definições de outra 
e nas cenas e a cena pretendida.

 disparo Def. p/ utilizador, este 
 disparo predefinido.

 luz de flash para condições de 

 segura quando utilizar o flash. 
próximo de pessoas ou animais. 
 tirar uma fotografia.

intes modos de flash: 
Desactivado.

 flash pretendida e prima .

 como Desactivado ou 
es de luminosidade forem boas, 
ma luz fraca quando se capta 
e que o objecto da imagem se 
rafia é tirada. O flash não tem 
nte.

ropriada para as condições de 
ermite que a câmara reproduza 
o.

etendida e prima .
Copyrig

Prima  ou  para 
escolher o item a ser 
visualizado ou ajustado e 
prima . As definições 
disponíveis dependem da 
câmara utilizada.

Para reactivar o visor, prima 
Cancelar ou .

As definições voltam à 
configuração predefinida ao 
fechar a Câmara.

Modo de disparo
As definições de cada modo de disparo foram configuradas 
para se adaptarem a estilos ou ambientes específicos. 

Estão disponíveis os seguintes modos de disparo: 
Automático, Def. p/ utilizador, Retrato, Paisagem, Noite 
e Desporto.

Seleccione o modo de disparo apropriado para tirar uma 
fotografia e prima .

Ao tirar fotografias, o modo de disparo predefinido é 
Automático.

Para criar o seu próprio modo de disparo para um 
determinado ambiente, seleccione Def. p/ utilizador. No 
modo definido pelo utilizador, pode ajustar as opções Com 
base nas cenas, Flash, Equilíbrio do branco, Tom de cor 

e Repor meu modo. Para
cena, seleccione Com bas

Se seleccionar o modo de
é definido como modo de

Flash
A câmara tem um LED de
iluminação reduzida.

Mantenha uma distância
Não utilize o flash muito 
Não cubra o flash quando

Estão disponíveis os segu
Automático, Activado e 

Seleccione a definição de

Se o flash estiver definido
Automático e as condiçõ
o flash é disparado com u
uma imagem. Isto permit
aperceba quando a fotog
efeito na imagem resulta

Equilíbrio do branco
Seleccione a definição ap
iluminação actuais. Isto p
as cores com mais precisã

Seleccione a definição pr
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 si próprio—Auto-

ador para atrasar a captura de uma 
oder incluir-se a si próprio na 
tempo de espera do 
ccione Opções > Auto-
undos, 20 segundos ou 30 
o auto-temporizador, seleccione 
 auto-temporizador ( ) fica 
tivo emite um sinal sonoro durante 
efinido. A câmara tira a fotografia 
corrido. Pode também utilizar o 
Câ
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Tom de cor
Seleccione o efeito de cor pretendido e prima .

Última imagem
Para ver a última fotografia tirada, prima .

Tirar fotografias em sequência
Seleccione Opções > Sequência avançada para definir a 
câmara para tirar automaticamente várias fotografias em 
sequência. Pode definir a velocidade entre duas 
fotografias por segundo (rápida) e uma fotografia a cada 
15 minutos (lenta). O número de imagens é limitado pela 
quantidade de memória disponível. 

As fotografias são guardadas automaticamente na 
Galeria. 

Também pode utilizar o 
de sequência com o Au
temporizador. Consulte
‘Fotografar-se a si próp
Auto-temporizador’, p. 

Depois de tirar as fotogr
estas são apresentadas 
grelha no ecrã principal
ver uma fotografia, prim
para a abrir.

Para regressar ao visor 
modo de sequência, 
seleccione Para trás.

Fotografar-se a
temporizador
Utilize o auto-temporiz
fotografia, de modo a p
imagem. Para definir o 
auto-temporizador, sele
temporizador > 10 seg
segundos. Para activar 
Activar. O indicador do
intermitente e o disposi
o decorrer do período d
depois do mesmo ter de
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Seleccione a memória em que 
ens.

ens
ue acaba de tirar, seleccione 
itar outras fotografias, 

icar efeito para recortar e rodar 
s, a compressão e a resolução, 
 efeitos, texto, clipart ou uma 

m manualmente, seleccione 
> Cortar > Manual. Aparece um 
rea do recorte. Desloque-se para 
squerdo do recorte e seleccione 
 o canto inferior direito da área 
rtar.

os olhos numa imagem, 
car efeito > Redução olhos 
o olho e prima . É mostrado 
que-se para ajustar o círculo ao 

 para reduzir o vermelho.

 a uma imagem, seleccione 
> Clipart. Seleccione o item que 
a e prima . Para mover, rodar 
Copyrig

Auto-temporizador no modo sequência. Consulte ‘Tirar 
fotografias em sequência’, p. 22.

Definições da câmara
Para alterar as definições principais da câmara, seleccione 
Opções > Definições e uma das seguintes opções:

Qualidade de imagem—Impressão (resolução de 
1600x1200), E-mail(resolução de 800x600) ou MMS 
(resolução de 640x480). Quanto melhor for a qualidade da 
imagem, mais memória ela ocupa.

Adicionar ao álbum—Especifique se pretende guardar a 
imagem num álbum específico da Galeria. Se escolher Sim, 
é aberta uma lista dos álbuns disponíveis.

Zoom alargado—Seleccione Activado se pretender utilizar 
o máximo de zoom e estiver preparado para aceitar uma 
redução na resolução da imagem, que poderá ser mais 
baixa do que com a definição Qualidade de imagem. Se 
pretende limitar o intervalo de zoom e evitar a redução da 
resolução, seleccione Desactivado.

Mostrar img. capturada—Seleccione Activado para ver a 
fotografia capturada depois de a tirar ou Desactivado para 
continuar a tirar fotografias imediatamente.

Nome predef. imagem—Seleccione Data ou Texto.

Tom de captura—Seleccione o tom que pretende ouvir 
quando tirar uma fotografia.

Memória em utilização—
pretende guardar as imag

Modificar imag
Para editar a fotografia q
Opções > Editar. Para ed
seleccione-as na Galeria.

Seleccione Opções > Apl
a imagem, ajustar as core
bem como para adicionar
moldura à fotografia.

Para recortar uma image
Opções > Aplicar efeito
rectângulo que indica a á
definir o canto superior e
Definir. Desloque-se para
a recortar e seleccione Co

Para reduzir o vermelho d
seleccione Opções > Apli
verm.. Mova a cruz para 
um círculo no ecrã. Deslo
tamanho do olho. Prima 

Para adicionar um clipart
Opções > Aplicar efeito
pretende adicionar na list
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e de uma fotografia ampliada é 
rafia não ampliada. Para alterar a 
eleccione Opções > Definições.

s—Para retratos e outras 
s, evite ter o objecto em frente de 
omplexo que possa desviar a 
va a câmara ou o objecto, quando 
iverem reunidas. Aproxime a 
 tirar retratos mais nítidos.

aisagens, acrescente profundidade 
o objectos em primeiro plano. No 
 primeiro plano estiver demasiado 
erá ficar desfocado.

minação
antidade e direcção da luz pode 
te as fotografias. Abaixo 
condições gerais de iluminação:
 objecto—Evite colocar o objecto a 
e uma fonte de luz forte. Se a fonte 
o objecto ou for visível no ecrã, a 
 poderá ter um contraste reduzido, 
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e alterar o tamanho do item, seleccione Opções > Mover 
clipart, Redim. clipart ou Rodar clipart.

Para juntar texto a uma imagem, seleccione Opções > 
Aplicar efeito > Texto. Introduza o texto e seleccione OK. 
Para modificar o texto, seleccione Opções > Mover texto, 
Redimensionar texto, Rodar texto ou Seleccionar cor. 

Atalhos no editor de imagens:
• Para ver uma imagem no ecrã inteiro, prima . Para 

regressar à vista normal, prima  novamente.
• Para rodar uma imagem no sentido dos ponteiros do 

relógio ou no sentido contrário ao dos ponteiros do 
relógio, prima  e .

• Para ampliar ou reduzir, prima  e .

Sugestões para tirar boas 
fotografias

Qualidade da fotografia
Utilize a qualidade de fotografia adequada. A câmara 
inclui três definições de qualidade de imagem. Use 
Impressão para impressões grandes até 25x20 
centímetros (10x8 polegadas), E-mailpara e-mail e 
impressões até 15x10 centímetros (6x4 polegadas) ou 
MMS para utilização numa mensagem multimédia. 
Quanto melhor for a qualidade da imagem, mais memória 

ela consome. A qualidad
inferior à de uma fotog
qualidade da imagem, s

Fundo
Utilize um fundo simple
fotografias com pessoa
um fundo confuso ou c
atenção do objecto. Mo
estas condições não est
câmara do objecto para

Profundidade
Ao tirar fotografias de p
às fotografias, colocand
entanto, se o objecto em
próximo da câmara, pod

Condições de ilu
A alteração da fonte, qu
alterar significativamen
encontram-se algumas 
• Fonte de luz atrás do

fotografar à frente d
de luz estiver atrás d
fotografia resultante
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dor de vídeo
or 

o 

m 
do.

o 
po 

ne 
ofone está silenciado.
o de ficheiro (4) indica o formato 

odo de fotografia, para escolher 
ne Opções > Modo vídeo. 

a secundária (por exemplo, para 
cione Opções > Usar câmara 
lizar a câmara principal, 
r câmara principal.
Copyrig

ser demasiado escura e conter efeitos de luz não 
pretendidos. Também pode utilizar o flash para 
adicionar mais iluminação a sombras. Consulte ‘Flash’, 
p. 21.

• Objecto com iluminação lateral— Uma luz lateral forte 
origina um efeito intenso, mas que poderá ser 
desagradável, resultando num contraste excessivo. 

• Fonte de luz à frente do objecto—Uma luz solar forte 
pode fazer com que pessoas fotografadas semicerrem 
os olhos. O contraste também poderá ser excessivo.

• Luminosidade óptima—Acontece quando a iluminação 
é boa, suave e difusa; por exemplo, num dia de sol, num 
dia parcialmente nublado ou num dia de sol à sombra 
de árvores.

Visor do grava
Os indicadores do gravad
de vídeo mostram:. 
• Os indicadores (1) da 

memória do dispositiv
( ) e do cartão de 
memória ( ) mostra
onde o vídeo é guarda

• O indicador do 
comprimento actual d
vídeo (2) mostra o tem
decorrido e o tempo 
restante.

• O indicador de microfo
(3) mostra que o micr

• O indicador de format
do clip de vídeo.

Gravar vídeos
Se a câmara estiver no m
o modo de vídeo, seleccio

Para seleccionar a câmar
se incluir no vídeo), selec
secund.. Para voltar a uti
seleccione Opções > Usa
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or multimédia, Por e-mail ou Por 
e Opções > Enviar. Para obter 

onsulte ‘Mensagens’, p. 39 e 
tooth’, p. 91. Esta opção não está 
ma chamada activa.
de vídeo para o outro interlocutor 
da activa, seleccione Opções > 
m..
eo, seleccione Opções > Editar. 
odificar clips de vídeo’, p. 30.

 gravador de vídeo
, prima  ou , ou seleccione 
ração.

scolher o item a ser visualizado ou 
s definições disponíveis dependem 

rima Cancelar ou .

onfiguração predefinida ao fechar 

odo de disparo foram configuradas 
tilos ou ambientes específicos. 

uintes modos de disparo: 
Câ
m
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O indicador de zoom apresentado no painel lateral mostra 
o nível de zoom. Prima  ou  para ampliar ou reduzir.
1 Prima  para iniciar a gravação. O ícone de gravação 

 é apresentado. O flash LED é activado e é emitido 
um som a indicar que está a ser gravado vídeo. O flash 
não tem efeito no vídeo resultante.

2 Para fazer uma pausa durante a gravação, seleccione 
Pausa. O ícone de pausa  fica intermitente no ecrã. 
A gravação de vídeo é interrompida automaticamente 
se fizer uma pausa na gravação e não premir qualquer 
tecla durante um minuto.

3 Seleccione Continuar para continuar a gravação. 
4 Seleccione Parar para parar a gravação. O clip de vídeo 

é guardado automaticamente na pasta Imagens e 
vídeo da Galeria. Consulte ‘Galeria’, p. 19.

Para seleccionar o modo de disparo, especificar as 
definições de cor e iluminação ou ver o Último clip de 
vídeo antes de gravar um vídeo, consulte ‘Configuração 
do gravador de vídeo’, p. 26.

Depois de gravar um clip de vídeo, faça o seguinte:
• Para reproduzir imediatamente o clip de vídeo que 

acabou de gravar, seleccione Opções > Reproduzir.
• Se não pretender guardar o vídeo, seleccione Opções > 

Apagar.
• Para regressar ao localizador de vistas e gravar um 

novo vídeo, prima .

• Para enviar o vídeo P
Bluetooth, seleccion
mais informações, c
‘Conectividade Blue
disponível durante u

• Para enviar um clip 
durante uma chama
Enviar p/ autor cha

• Para modificar o víd
Consulte também ‘M

Configuração do
Se o visor estiver activo
Opções > Abrir configu

Prima  ou  para e
ajustado e prima . A
da câmara utilizada.

Para reactivar o visor, p

As definições voltam à c
a Câmara.

Modo de disparo
As definições de cada m
para se adaptarem a es

Estão disponíveis os seg
Automático ou Noite.
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ina a qualidade do clip de vídeo 
rtilha. Se escolher Alta ou 
eo gravado é limitada pelo 
ão de memória, até ao máximo 
tender ver o vídeo num televisor 
one a qualidade de vídeo Alta, 
352x288) e formato de 
ível enviar clips de vídeo 
p4 numa mensagem multimédia. 
 dispositivos móveis 

ormal, que tem a resolução QCIF 
 ficheiro .3gp. Para enviar o clip 
avés de partilha de vídeo, 
ução QCIF, formato de 
artilha de vídeo (serviço de 
eo é limitado a 300 KB 
undos de duração) de forma a 

nte enviado como uma 
ra um dispositivo compatível. 
o, poderão suportar apenas o 
imédia com um tamanho 
ais informações, contacte o seu 

eccione Sim para guardar o clip 
um específico da Galeria.

Seleccione Desactivado para 
ediatamente um após o outro. 
Copyrig

Seleccione o modo de disparo apropriado para gravar um 
vídeo e prima .

Equilíbrio do branco
Seleccione a definição apropriada para as condições de 
iluminação actuais. Isto permite que a câmara reproduza 
as cores com mais precisão.

Seleccione a definição pretendida e prima .

Tom de cor
Seleccione o efeito de cor pretendido e prima .

Último clip de vídeo
Para ver o último vídeo gravado, prima .

Definições de vídeo
Existem dois tipos de definições para o gravador de vídeo: 
configuração de gravador de vídeo e definições de vídeo. 
Para ajustar a configuração de gravador de vídeo, consulte 
‘Configuração do gravador de vídeo’, p. 26. As definições de 
gravador de vídeo voltam à predefinição ao fechar a 
câmara, mas as definições de vídeo permanecem iguais até 
serem novamente alteradas. Para alterar as definições de 
vídeo, seleccione Opções > Definições e seleccione uma 
das seguintes opções:

Gravação de som—Seleccione Activado se pretender 
gravar imagem e som.

Qualidade de vídeo—Def
como Alta, Normal ou Pa
Normal, a duração do víd
espaço disponível no cart
de 1 hora por clip. Se pre
ou PC compatível, selecci
que tem a resolução CIF (
ficheiro .mp4. Não é poss
guardados no formato .m
Se pretender ver o clip em
compatíveis, seleccione N
(176x144) e o formato de
de vídeo por MMS ou atr
seleccione Partilha (resol
ficheiro .3gp). Consulte ‘P
rede)’, p. 58. O clip de víd
(aproximadamente 20 seg
poder ser convenienteme
mensagem multimédia pa
Algumas redes, no entant
envio de mensagens mult
máximo de 100 KB. Para m
operador de rede.

Adicionar ao álbum—Sel
de vídeo gravado num álb

Mostr. vídeo capturado—
gravar um clip de vídeo im
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Os vídeos não são reproduzidos depois de gravados e o 
gravador de vídeo está pronto para voltar a ser utilizado.

Nome predef. vídeo—Seleccione Data ou Texto como 
nome predefinido para os vídeos que gravar.

Memória em utilização—Seleccione a memória 
predefinida: memória do dispositivo ou cartão de 
memória.
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sferir imagens do seu dispositivo 
l com o Nokia Phone Browser 
 Suite. Consulte o CD-ROM 

sitivo.

icheiro. Os clips de vídeo e de 
o RealPlayer; as músicas são 
a. Consulte ‘Ver imagens e clips 

 ‘Leitor de música’, p. 77.

eiros para um cartão de memória 
ória do dispositivo, seleccione 
over e copiar> Copiar p/ cart. 
em., Copiar para mem. tel. ou 

 cartão de memória são 

 memória do dispositivo são 

 ficheiros de imagem, seleccione 

os ficheiros que já copiou para 
xemplo, para um PC compatível) 
ória, seleccione um ficheiro na 
Copyrig

Galeria
Para guardar e organizar imagens, clips de vídeo, clips de 
som, listas de reprodução e ligações de transmissão, prima 

 e seleccione Galeria. Para abrir a galeria a partir da 
aplicação Câmara, seleccione Opções > Ir para Galeria. 
Em Câmara, só está disponível a pasta Imagens e vídeo.

 Sugestão! Para mudar da Galeria para a Câmara, 
seleccione Opções > Ir para Câmara na pasta Imagens e 
vídeo.

Seleccione Imagens e vídeo, 
Faixas, Clips de som, Lig. 
transm. seq., Apresentações 
ou Todos ficheiros e 
prima .

Pode navegar e abrir pastas, 
bem como marcar, copiar e 
mover itens para pastas e 
álbuns. Os clips Real Audio, 
clips de vídeo, ficheiros .ram 
e ligações de transmissão são 
abertos e reproduzidos com a 
aplicação RealPlayer. Consulte ‘RealPlayer’, p. 35. Pode 
também criar álbuns; e marcar, copiar e adicionar itens a 
álbuns. Consulte ‘Álbuns’, p. 33.

  Sugestão! Pode tran
para um PC compatíve
disponível no Nokia PC
fornecido com o dispo

Prima  para abrir um f
Real Audio são abertos n
abertas no leitor de músic
de vídeo’, p. 30. Consulte

Para copiar ou mover fich
compatível ou para a mem
um ficheiro e Opções > M
mem., Mover p/ cartão m
Mover para mem. tel.. 

Os ficheiros guardados no
indicados por .

Os ficheiros guardados na
indicados por .

Para reduzir o tamanho de
Opções > Encolher.
Para reduzir o tamanho d
outras localizações (por e
e libertar espaço na mem
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gem ou um clip de vídeo a um 
cione Opções > Álbuns. > 
onsulte ‘Álbuns’, p. 33.

 personalizados, seleccione um clip 
aleria e seleccione Opções > 
icar clips de vídeo’, p. 30.

ns numa impressora compatível 
 para as guardar num cartão de 

ra impressão, seleccione Opções > 
ressão de imagens’, p. 33.

 uma imagem aberta, seleccione 
eduzir. A percentagem de zoom 
perior do ecrã. A percentagem de 
ermanentemente.

s de vídeo
eo na Galeria. Consulte ‘Galeria’, 

lips de vídeo personalizados, 
ídeo e seleccione Opções >Editar. 
 personalizados combinando e 
 e adicionando imagens, clips de 
s. As transições são efeitos visuais 
 e ao fim do vídeo ou entre os clips 
Ga
le

ria
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pasta Imagens e vídeo e seleccione Opções > Libertar 
memória.

Para importar ficheiros para uma das pastas principais da 
Galeria, utilizando o browser, seleccione Imps. gráficos, 
Import. vídeos, Importaç. faixas ou Importaç. sons. O 
browser é aberto e pode escolher uma ficha a partir da 
qual o site efectua a importação.

Ver imagens e clips de vídeo
As fotografias tiradas e os clips de vídeo gravados com a 
câmara são guardados na pasta Imagens e vídeo, na 
Galeria. As imagens e clips de vídeo também lhe podem 
ser enviados numa mensagem multimédia, como um 
anexo de e-mail ou através de uma ligação Bluetooth. 
Para conseguir ver uma imagem ou um clip de vídeo 
recebido na Galeria ou no RealPlayer, tem de o guardar 
na memória do dispositivo ou num cartão de memória 
compatível.

Abra a pasta Imagens e vídeo na Galeria. As imagens e 
clips de vídeo estão organizados de forma cíclica e por 
data. Para procurar ficheiros individuais, prima  ou . 
Para procurar ficheiros em grupos, prima  ou .

Para modificar uma foto ou clip de vídeo, seleccione 
Opções > Editar. É aberto um editor de imagens ou editor 
de vídeo.

Para adicionar uma ima
álbum da Galeria, selec
Adicionar ao álbum. C

Para criar clips de vídeo
de vídeo ou vários na G
Editar. Consulte ‘Modif

Para imprimir as image
ligada ao dispositivo, ou
memória compatível pa
Imprimir. Consulte ‘Imp

Para ampliar ou reduzir
Opções > Ampliar ou R
encontra-se na parte su
zoom não é guardada p

Modificar clip
Pode editar clips de víd
p. 29.

Para modificar e criar c
seleccione um clip de v
Pode criar clips de vídeo
ajustando clips de vídeo
som, transições e efeito
que pode juntar ao início
de vídeo.
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o som—Activa ou desactiva o 
deo.

ídeo para a localização 

 de vídeo do vídeo.

ópia do clip de vídeo 

penas se tiver adicionado 
ver ou duplicar texto; alterar a 
finir o período de tempo durante 
ado no ecrã e adicionar efeitos.

 apenas se tiver adicionado uma 
over ou duplicar uma imagem; 

o que a mesma é apresentada no 
o plano ou efeito de cor para a 

om na vista de corte de clip de 

m para a localização 

 de som do vídeo.

pia do clip de som seleccionado.

a duração do clip de som.
Copyrig

No editor de vídeo pode ver duas linhas de tempo: linha de 
tempo do clip de vídeo e linha de tempo do clip de som. Se 
adicionar imagens, texto ou transições a um clip de vídeo, 
os mesmo serão mostrados na linha de tempo do clip de 
vídeo. Para se deslocar nas linhas de tempo, prima  ou 

. Para se deslocar entre as linhas de tempo, prima  
ou .

Para criar clips de vídeo personalizados, marque e 
seleccione um ou mais clips de vídeo e seleccione 
Opções > Editar.

Na vista de edição de clip de vídeo, pode inserir e modificar 
clips de vídeo, ajustando-os e adicionando efeitos para 
criar um clip de vídeo personalizado. Pode adicionar 
imagens e clips de som e alterar a respectiva duração, bem 
como adicionar texto e imagens ao clip.

Para modificar o vídeo, seleccione uma das seguintes 
opções:

Editar clip vídeo:

Cortar—Recorta o clip de vídeo na vista de corte de clip de 
vídeo.

Juntar efeito de cor—Insere um efeito de cor no clip de 
vídeo.

Usar movimento lento—Diminui a velocidade do clip de 
vídeo.

Desactivar som/Activar 
som original do clip de ví

Mover—Move o clip de v
seleccionada.

Remover—Remove o clip

Duplicar—Efectua uma c
seleccionado.

Editar texto (mostrado a
texto)—Para mover, remo
cor e o estilo do texto; de
o qual o texto é apresent

Editar imagem (mostrado
imagem)—Para mover, rem
definir o período de temp
ecrã; e definir um segund
imagem.

Editar clip de som:

Cortar—Ajusta o clip de s
som.

Mover—Move o clip de so
seleccionada.

Remover—Remove o clip

Duplicar—Efectua uma có

Definir duração—Altera 



32

ação de miniaturas ou na vista de 

leccione Opções > Filme > 
 Mem. em utilização, seleccione 
 memória predefinida é a do 

 Definições, pode definir o Nome 
e pred. foto ecrã, a Resolução e a 
.

r multimédia, Por e-mail, Por 
vermelhos, se pretender enviar o 
cedor de serviços para obter 

anho máximo de mensagens 
viar. Se o vídeo for demasiado 
a mensagem multimédia, 

nder enviar um clip de vídeo que 
áximo de mensagens multimédia 
or de serviços, poderá enviar o clip 
Bluetooth. Consulte ‘Enviar dados’, 
nsferir vídeos para um PC 
 conectividade Bluetooth ou um 
ória compatível (acessório).
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Editar transição—Existem três tipos de transições: no 
início de um vídeo, no fim de um vídeo e entre clips de 
vídeo. Uma transição de início pode ser escolhida quando 
a primeira transição do vídeo estiver activa.

Inserir:

Clip de vídeo—Insere o clip de vídeo escolhido. É 
apresentada uma miniatura do clip de vídeo na vista 
principal. Uma miniatura consiste na primeira imagem 
com cor do clip de vídeo. O nome e o comprimento do clip 
de vídeo escolhido são também mostrados.

Imagem—Insere a imagem escolhida. É apresentada uma 
miniatura da imagem na vista principal.

Texto—Insere texto no clip de vídeo. Pode inserir um 
título, subtítulo ou elenco.

Clip de som—Insere o clip de som escolhido. O nome e o 
comprimento do clip de som seleccionado são também 
mostrados na vista principal.

Novo clip de som—Grava um novo clip de som na 
localização escolhida.

Filme—Para pré-visualizar em ecrã total ou como 
miniatura, guardar ou enviar o filme, ou cortá-lo num 
tamanho adequado para enviar numa mensagem 
multimédia.

 Sugestão! Para obter um instantâneo de um clip de 
vídeo, seleccione Opções > Obter instantâneo na 

vista de pré-visualiz
corte de vídeo.

Para guardar o vídeo, se
Guardar. Para definir a
Opções > Definições. A
dispositivo. 

 Sugestão! Na vista
pred. vídeos, o Nom
Mem. em utilização

Seleccione Enviar > Po
Bluetooth ou Por infra
vídeo. Contacte o forne
informações sobre o tam
multimédia que pode en
grande para enviar num
aparece .

 Sugestão! Se prete
ultrapasse o tamanho m
permitido pelo forneced
utilizando uma ligação 
p. 93. Também pode tra
compatível, utilizando a
leitor de cartões de mem
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ível gerir convenientemente as 
ídeo. Para ver a lista de álbuns, 
, seleccione Opções > Álbuns > 
ão organizados por ordem 
teúdo de um álbum, prima .

, seleccione Opções > Novo 
e para o álbum e seleccione OK.

em ou clip de vídeo a um álbum 
imagem ou um clip de vídeo e 
ns. > Adicionar ao álbum. É 
s. Seleccione o álbum ao qual 
em ou clip de vídeo e prima .

 de um álbum, prima . O 
a pasta Imagens e vídeo na 

agens
 utilizando um cabo de dados, a 
ou um cartão de memória 
), seleccione a imagem que 
ão de impressão na Galeria, em 
gens ou no visualizador de 
Copyrig

Apresentação de slides
Para ver imagens e clips de vídeo no modo de ecrã inteiro, 
seleccione Opções > Mostra de slides > Iniciar. 

Prima  (mais rápido) ou  (mais devagar) para ajustar 
a velocidade de visualização. Prima  (anterior) ou  
(seguinte) para percorrer as miniaturas.

Para adicionar som à apresentação de slides na pasta 
Imagens e vídeo, seleccione Opções > Mostra de slides > 
Definições e uma das seguintes opções:

Música—Seleccione Ligada ou Desligada

Pista—Seleccione um ficheiro de música na lista

Volume—Prima  para diminuir o volume ou  para o 
aumentar

Apresentações
Com as apresentações, pode ver ficheiros  (Scaleable 
Vector Graphic). As imagens SVG mantêm o seu aspecto 
quando são impressas ou visualizadas com diferentes 
tamanhos e resoluções de ecrã. Para ver ficheiros SVG, 
seleccione a pasta Apresentações e seleccione Opções > 
Reproduzir. 

Álbuns
Através dos álbuns é poss
suas imagens e clips de v
na pasta Imagens e vídeo
Ver álbuns. Os álbuns est
alfabética. Para ver o con

Para criar um novo álbum
álbum. Introduza um nom

Para adicionar uma imag
da Galeria, marque uma 
seleccione Opções > Álbu
aberta uma lista de álbun
pretende adicionar a imag

Para remover um ficheiro
ficheiro não é apagado d
Galeria.

Impressão de im
Para imprimir as imagens
conectividade Bluetooth 
compatível (se disponível
pretende imprimir e a opç
Câmara, no editor de ima
imagens.
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as são apresentadas utilizando os 
 Para alterar o esquema, prima a 
 a esquerda ou para a direita para 
as disponíveis para a impressora 

r possível apresentar as imagens 
a  ou  para ver as páginas 

pressão
ariam em função das capacidades 
ssão seleccionado.

pressora predefinida, seleccione 
redefinida.

nho do papel, seleccione Tamanho 
 papel a partir da lista e OK. 
ra regressar à vista anterior.
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Só é possível imprimir imagens em formato jpg. As 
fotografias tiradas com a câmara são guardadas 
automaticamente em formato .jpg.

 Nota: Ligue o cabo de dados a uma impressora 
compatível com PictBridge e seleccione Pictbridge no 
ecrã apresentado no dispositivo, antes de imprimir.

Selecção da impressora
Quando se imprime pela primeira vez, é apresentada uma 
lista das impressoras disponíveis, depois de se seleccionar 
a imagem. Seleccione uma impressora. A impressora é 
configurada como impressora predefinida.

Se tiver ligado uma impressora compatível com PictBridge 
através do cabo CA-53, a impressora é apresentada 
automaticamente.

Se a impressora predefinida não estiver disponível, é 
apresentada novamente uma lista dos dispositivos de 
impressão disponíveis.

Para alterar a impressora predefinida, seleccione 
Opções > Definições > Impressora predefinida.

Pré-visualização da impressão
A vista de pré-visualização da impressão só é aberta 
quando a impressão de uma imagem é iniciada na galeria.

As imagens seleccionad
esquemas predefinidos.
tecla de navegação para
alternar entre os esquem
seleccionada. Se não fo
numa única página, prim
adicionais.

Definições da im
As opções disponíveis v
do dispositivo de impre

Para especificar uma im
Opções > Impressora p

Para seleccionar o tama
do papel, o tamanho do
Seleccione Cancelar pa
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o), seleccione Opções > Abrir e 
ções:
para reproduzir um dos últimos 
idos no RealPlayer.
eproduzir um ficheiro guardado 

9.
o e prima  para reproduzir o 

m clip de vídeo no modo de ecrã 
ovamente para regressar ao 

ução:
ente, prima  sem soltar.
cheiro multimédia, prima , 

, prima, sem soltar,  até o 
ntado. Para ligar o som, prima, 
r o símbolo .

do “over the air”
erviços pedem que utilize um 
t (IAP) como ponto de acesso 
Copyrig

Aplicações multimédia
RealPlayer

Prima  e seleccione Imagens > RealPlayer. Com o 
RealPlayer, pode reproduzir clips de vídeo, clips de som e 
listas de reprodução ou transmitir ficheiros de multimédia 
'over the air'. Pode activar uma ligação de transmissão 
enquanto navega na Internet, ou guardá-la na memória do 
dispositivo ou no cartão de memória compatível (se estiver 
inserido).

O RealPlayer suporta ficheiros com extensões como 
.3gp, .mp4 ou .rm. No entanto, o RealPlayer não suporta 

necessariamente todos os formatos de ficheiros nem todas 
as variações de formatos de ficheiros. Por exemplo, o 
RealPlayer tenta abrir todos os ficheiros .mp4, mas alguns 
ficheiros .mp4 poderão incluir conteúdos não compatíveis 
com as normas 3GPP, não sendo, por isso, suportados pelo 
dispositivo. 

Reproduzir clips de vídeo ou de som
1 Para reproduzir um ficheiro multimédia guardado na 

memória do dispositivo ou num cartão de memória 

compatível (se inserid
uma das seguintes op
Clips mais recentes—
seis ficheiros reproduz
Clip guardado—para r
na Galeria.
Consulte ‘Galeria’, p. 2

2 Seleccione um ficheir
ficheiro.

 Sugestão! Para ver u
total, prima . Prima n
modo de ecrã normal.

Atalhos durante a reprod
• Para avançar rapidam
• Para voltar atrás no fi

sem soltar.
• Para desactivar o som

símbolo  ser aprese
sem soltar,  até ve

Transmitir conteú
Muitos fornecedores de s
ponto de acesso à Interne
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ontraste do vídeo e para que o 
aticamente os clips de vídeo 

os mesmos terminar.

ar se pretende utilizar um servidor 
o de acesso predefinido e definir o 
zado durante a ligação. Contacte o 
ara obter as definições correctas.

lizar um servidor proxy, seleccione 

Introduza o endereço IP do servidor 

Introduza o número da porta do 

dores proxy são servidores 
 servidores multimédia e os 
res. Alguns fornecedores de 

rnecer segurança adicional ou 
áginas do browser que contenham 
som. 

eleccione o ponto de acesso que 
ção à Internet e prima 
Ap
lic

aç
õe

s 
m

ul
tim
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predefinido. Outros fornecedores de serviço permitem 
utilizar um ponto de acesso WAP.

Os pontos de acesso podem ser configurados quando ligar 
o dispositivo pela primeira vez.

Para mais informações, contacte o seu operador de rede. 

 Nota: No RealPlayer, só pode abrir um endereço 
web rtsp://. No entanto, o RealPlayer reconhece uma 
hiperligação http num ficheiro .ram.

Para transmitir conteúdo "over the air", seleccione uma 
ligação de transmissão guardada na Galeria, numa página 
Web ou recebida numa mensagem curta ou multimédia. 
Antes de o conteúdo ao vivo começar a ser transmitido, o 
dispositivo estabelece a ligação ao site e inicia o 
carregamento do conteúdo. O conteúdo não é guardado 
no dispositivo.

Receber definições do RealPlayer
Poderá receber as definições do RealPlayer numa 
mensagem curta especial do operador de rede ou 
fornecedor de serviços. Consulte ‘Dados e definições’, 
p. 45. Para obter mais informações, contacte o operador 
de rede ou o fornecedor de serviços.

Alterar as definições do RealPlayer
Seleccione Opções > Definições e uma das seguintes 
opções:

Vídeo—Para ajustar o c
RealPlayer repita autom
quando a reprodução d

Ligação—Para especific
de proxy, alterar o pont
intervalo de portas utili
fornecedor de serviços p

Defs. proxy:

Utilizar proxy—Para uti
Sim

Ender.servidor proxy—
proxy

Número porta proxy—
servidor proxy

Glossário: Os servi
intermédios entre os
respectivos utilizado
serviços 
utilizam-nos para fo
acelerar o acesso às p
clips de vídeo ou de 

Defs. da rede:

Pt. acesso predefin.—S
pretende utilizar na liga
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 ou  para alternar entre as 
egressar à vista principal a partir 
Efectuad..

 lista de clips de vídeo que pode 
ar nome e Apagar.

ápido
ovie, seleccione Muvee rápido.

ara o muvee a partir da lista de 
 é guardado na lista de filmes do 
roduzido automaticamente 

ersonalizado
ovie, seleccione Muvee 

e pretende incluir no seu muvee 
stilo ou Música.
os clips de vídeo e imagens, para 
rodução dos ficheiros no filme, 
pções avançadas. Para 

que pretende mover, prima . 
e o ficheiro abaixo do qual 
heiro marcado e prima .
Copyrig

Tempo em linha—Defina o período de tempo para o 
RealPlayer se desligar da rede, quando é feita uma pausa 
num clip multimédia em reprodução através de uma 
ligação de rede. Seleccione Definido p/ utiliz. e prima . 
Introduza o período de tempo e seleccione OK.

Porta UDP mais baixa—Introduza o número da porta mais 
baixa do intervalo de portas do servidor. O valor mínimo é 
1024.

Porta UDP + elevada—Introduza o número da porta mais 
elevada do intervalo de portas do servidor. O valor máximo 
é 65535.

Seleccione Opções > Defs. avançadas para modificar os 
valores da largura de banda para redes diferentes.

Movie

Para criar filmes, prima  e seleccione Imagens > Filme. 
Os filmes são clips de vídeo curtos e editados, que contêm 
vídeos, imagens, música e texto. Muvee rápido é criado 
automaticamente pelo Movie depois de escolher o estilo 
para o filme. O Movie utiliza música e texto predefinidos 
associados ao estilo escolhido. Num Muvee person., pode 
seleccionar os seus próprios clips de música e vídeo, 
imagens e estilo, bem como juntar uma mensagem de 
introdução e de conclusão. Pode enviar filmes por MMS.

Abra o Filme e prima 
vistas  e . Para r
da vista , seleccione 

A vista  contém uma
Reproduzir, Enviar, Mud

Criar um muvee r
1 Na vista principal do M
2 Seleccione um estilo p

estilos. O filme criado
Movie. O muvee é rep
depois de o guardar.

Criar um muvee p
1 Na vista principal do M

person..
2 Seleccione os clips qu

em Vídeo, Imagem, E
Depois de seleccionar 
definir a ordem de rep
seleccione Opções > O
seleccionar o ficheiro 
Em seguida, seleccion
pretende colocar o fic
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lica-se às partes incluídas, 
 cinzento às neutras.

o clip de vídeo no filme, seleccione 
eccione Opções > Incluir. Para 
cione Opções > Excluir. Para 
leccione Opções > Excluir 

ie inclua ou exclua aleatoriamente 
clip de vídeo, escolha a parte e 
arcar como neutro ou Marc. 

ara modificar as seguintes opções:

Seleccione a memória em que 
vees.

a resolução dos seus muvees.

Predefina um nome para os 
Ap
lic

aç
õe

s 
m
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tim
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Para cortar os clips de vídeo, seleccione Opções > 
Selec. conteúdos. Consulte ‘Seleccionar conteúdos’, 
p. 38.
Em Mensagem pode adicionar um texto de introdução 
e de finalização a um muvee.

3 Seleccione Opções > Criar muvee e uma das seguintes 
opções:
Msg. multimédia—para optimizar o comprimento do 
filme para envio por MMS.
Selec. automatic.—para incluir no filme todos os clips 
de vídeo e imagens seleccionados.
Como música—para definir que a duração do filme 
será igual à do clip de música seleccionado.
Definido p/ utilizad.—para definir a duração do filme.

4 Seleccione Opções > Guardar.

Para pré-visualizar o filme personalizado antes de o 
guardar, na vista Pré-visualizar, seleccione Opções > 
Reproduzir.

Para criar um novo filme personalizado, utilizando as 
mesmas definições de estilo, seleccione Opções > Recriar.

Seleccionar conteúdos
Para editar os clips de vídeo seleccionados, seleccione 
Opções > Opções avançadas > Opções > Selec. 
conteúdos. Pode escolher as partes do clip de vídeo que 
pretende incluir ou excluir do muvee. Na barra de 

deslocamento, verde ap
vermelho às excluídas e

Para incluir uma parte d
a parte pretendida e sel
excluir uma parte, selec
excluir um segmento, se
segmento.

Para permitir que o Mov
uma ou mais partes do 
seleccione Opções > M
todos neutros.

Definições
Seleccione Definições p

Memór. em utilização—
pretende guardar os mu

Resolução—Seleccione 

Nome predef. muvee—
muvees.
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gue-se à caixa de correio remota 
agens de e-mail ou ver offline as 
idas anteriormente. Consulte 

sagens de rascunho que ainda 
uardadas nesta pasta.

s 20 mensagens enviadas, 
enviadas através da 
ou por infravermelhos, são 
ara alterar o número de 
sulte ‘Outros parâmetros’, p. 52.

ensagens que aguardam envio 
rdadas nesta pasta.

gens são colocadas na caixa de 
ando o dispositivo está fora da 
bém pode agendar mensagens 
a próxima vez que ligar à caixa 

e rede)—Pode solicitar à rede o 
entrega das mensagens de texto 
dia enviadas. Poderá não ser 

ório de entrega de uma 
Copyrig

Mensagens
Prima  e seleccione Msgs.. Em Msgs., pode criar, enviar, 
receber, visualizar, modificar e organizar mensagens 
curtas, mensagens multimédia, mensagens de e-mail e 
mensagens de texto especiais que contenham dados. 
Também pode receber mensagens e dados através de 
Bluetooth ou Infravermelhos, receber mensagens de 
Serviços, mensagens de difusão celular e enviar comandos 
do serviço.

Para criar uma nova mensagem, seleccione Nova msg..

 Nota: Apenas os dispositivos com funções 
compatíveis podem receber e apresentar mensagens 
multimédia. O aspecto de uma mensagem pode variar, 
em função do dispositivo receptor.

A aplicação Msgs. contém as seguintes pastas:

 Cx. de entrada—As mensagens recebidas, excepto 
mensagens de e-mail e de difusão por células, são 
guardadas nesta pasta. As mensagens de e-mail são 
guardadas na Caixa de correio.

 Minhas pastas—Permite organizar as suas mensagens 
em pastas.

 Sugestão! Utilize textos da pasta de modelos, para 
evitar reescrever mensagens enviadas com frequência.

 Caixa de correio—Li
para obter as novas mens
mensagens de e-mail obt
‘E-mail’, p. 50.

 Rascunhos—As men
não foram enviadas são g

 Enviadas—As última
excluindo as mensagens 
conectividade Bluetooth 
guardadas nesta pasta. P
mensagens a guardar, con

 Caixa de saída—As m
são temporariamente gua

 Exemplo: As mensa
saída, por exemplo, qu
cobertura da rede. Tam
de e-mail para envio d
de correio remota.

 Relatórios (serviço d
envio de um relatório de 
e das mensagens multimé
possível receber um relat
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 o modo de caracteres 
a o modo numérico.

icional de texto
ando estiver a escrever texto 
radicional de texto.

érica ( — ) repetidamente 
ter pretendido. Existem mais 
is para uma tecla numérica do que 
a.
stiver localizada na mesma tecla 
e que o cursor apareça (ou prima 
tempo de espera) e, em seguida, 

ço, prima . Para mover o cursor 
e, prima  três vezes.

tida de texto
r letra premindo uma tecla uma 
 assistida de texto baseia-se num 
 qual pode adicionar palavras 
 é apresentado quando a 

texto é utilizada para escrever 
M
en
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mensagem multimédia que tenha sido enviada para um 
endereço de e-mail.

 Sugestão! Quando tiver aberto uma das pastas 
predefinidas, para alternar entre as pastas prima  
ou .

Para introduzir e enviar pedidos de serviço (também 
denominados comandos USSD), tais como comandos de 
activação de serviços de rede, ao fornecedor de serviços, 
seleccione Opções > Comando do serviço na vista 
principal de Msgs..

Difusão por células (serviço de rede) permite receber 
mensagens sobre vários tópicos, tais como condições 
meteorológicas ou trânsito, do fornecedor de serviços. 
Para informações sobre tópicos disponíveis e respectivos 
números, contacte o fornecedor de serviços. Na vista 
principal de Mensagens, seleccione Opções > Difusão 
por células. Na vista principal, pode ver o estado, o 
número e o nome de um tópico, bem como se este foi 
assinalado ( ) para seguimento.

As mensagens de difusão por células não podem ser 
recebidas em redes UMTS. Uma ligação de dados por 
pacote poderá impedir a recepção da difusão por células.

Escrever texto
ABC, abc e Abc indicam
seleccionado. 123 indic

Introdução trad
 é apresentado qu

através da introdução t
• Prima uma tecla num

até aparecer o carác
caracteres disponíve
os impressos na tecl

• Se a letra seguinte e
que a actual, aguard

 para terminar o 
introduza a letra.

• Para inserir um espa
para a linha seguint

Introdução assis
Pode introduzir qualque
única vez. A introdução
dicionário integrado, ao
novas. O símbolo 
introdução assistida de 
texto.



M
en

sa
ge

ns

41ht © 2006 Nokia. All rights reserved.

OK. A palavra é adicionada ao 
dicionário ficar cheio, uma nova 
lavra mais antiga adicionada.
alavra seguinte.

mpostas
e da palavra; para confirmar, 
a parte da palavra composta. 
mposta, prima  para 

ção assistida de texto
ção assistida de texto em todos 
, prima  e seleccione Texto 

var ou desactivar a introdução 
a rapidamente  duas vezes.

a introdução de texto
 modo alfanumérico, prima, sem 
retendida.

dos alfanumérico e numérico, 

ios modos de caracteres, prima 
Copyrig

1 Para activar a introdução assistida de texto, prima  
e seleccione Activar texto assistido. Esta opção activa 
a introdução assistida de texto para todos os editores 
do dispositivo.

2 Para escrever a palavra 
pretendida, prima as 
teclas — . Prima 
cada tecla apenas uma vez 
para uma letra. Por 
exemplo, para escrever 
“Nokia” quando o 
dicionário de Inglês estiver 
seleccionado, prima  
para 'N',  para 'o',  
para 'k',  para 'i' e  para 'a'.
A sugestão de palavra muda após cada pressão de uma 
tecla.

3 Quando terminar de escrever a palavra correctamente, 
prima  para confirmar ou  para inserir um 
espaço
Se a palavra não estiver correcta, prima  
repetidamente para ver as palavras correspondentes 
uma a uma ou prima  e seleccione Texto 
assistido > Correspondências.
Se o carácter ? for apresentado a seguir à palavra, 
significa que a palavra não consta do dicionário. Para 
adicionar uma palavra ao dicionário, seleccione Letras, 
introduza a palavra utilizando a introdução tradicional 

de texto e seleccione 
dicionário. Quando o 
palavra substitui a pa

4 Comece a escrever a p

Escrever palavras co
Escreva a primeira metad
prima . Escreva a últim
Para concluir a palavra co
adicionar um espaço.

Desactivar a introdu
Para desactivar a introdu
os editores do dispositivo
assistido > Não.

 Sugestão! Para acti
assistida de texto, prim

Sugestões sobre 
Para inserir um número no
soltar, a tecla numérica p

Para alternar entre os mo
prima, sem soltar, .

Para alternar entre os vár
.
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 um e-mail
rado a conta de e-mail, ser-lhe-á 
ra começar a criar as definições de 
e caixas de correio, seleccione 

a  

pos a 
 ou 
 de 
o de 
io. 
nto e 
cada 

. 
r e 

 área 

 escreva o assunto de uma 
dia ou e-mail. Para alterar os 
isíveis, seleccione Opções > 

gem, escreva a mensagem. Para 
eleccione Opções > Inserir ou 
odelo.
bjecto multimédia a uma 
dia, seleccione Opções > Inserir 
M
en
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Para apagar um carácter, prima . Para apagar mais do 
que um carácter, prima, sem soltar, .

Para aceder aos sinais de pontuação mais comuns, 
prima .

Para abrir uma lista de caracteres especiais, prima .

 Sugestão! Para inserir vários caracteres especiais em 
simultâneo, prima  quando seleccionar cada 
carácter.

Escrever e enviar mensagens
O aspecto de uma mensagem multimédia pode variar em 
função do dispositivo de recepção.

Antes de poder criar uma mensagem multimédia ou 
escrever uma mensagem de e-mail, tem de ter as 
definições de ligação correctas. Consulte ‘Receber 
definições de MMS e e-mail’, p. 43 e ‘E-mail’, p. 50.

A rede celular poderá limitar o tamanho das mensagens 
MMS. Se a imagem inserida exceder esse limite, o 
dispositivo poderá reduzi-la de modo a poder enviá-la por 
MMS.

1 Seleccione Nova msg. e uma das seguintes opções:
Mensagem curta—para enviar uma mensagem curta
Mensagem multimédia—para enviar uma mensagem 
multimédia (MMS)

E-mail—para enviar
Se não tiver configu
pedido que o faça. Pa
e-mail com o guia d
Iniciar.

2 No campo Para, prim
para seleccionar 
destinatários ou gru
partir dos contactos
introduza o número
telefone ou endereç
e-mail do destinatár
Para adicionar um po
vírgula (;) a separar 
destinatário, prima 
Pode também copia
colar o número ou 
endereço a partir da
de transferência.

3 No campo Assunto,
mensagem multimé
campos que estão v
Campos endereço.

4 No campo da mensa
inserir um modelo, s
Inserir objecto > M

5 Para adicionar um o
mensagem multimé
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mo os caracteres especiais de 
 exemplo, o chinês, ocupam mais 
ro de caracteres que pode ser 
sagem. Na barra de navegação, 
 tamanho da mensagem em 
or exemplo, 10 (2) significa que 
aracteres, para que o texto seja 
ens.

são automaticamente colocadas 
o envio. Se ocorrer uma falha no 
a Caixa de saída com o estado 

binar imagens, vídeo, som ou 
ção e enviá-la numa mensagem 
 criar uma mensagem 
ne Opções > Criar 
o só é apresentada se o Modo de 
definido como Guiado ou Livre. 
multimédia’, p. 49.

s de MMS e e-mail
ões numa mensagem do 
ecedor de serviços. Consulte 
.

e MMS manualmente:
Copyrig

objecto > Imagem, Clip de som ou Clip de vídeo. 
Quando é adicionado som, é apresentado o 
símbolo .
Não é possível enviar numa mensagem multimédia, 
clips de vídeo guardados no formato .mp4. Para alterar 
o formato em que os vídeos gravados são guardados, 
consulte ‘Definições de vídeo’, p. 27.

6 Para tirar uma nova fotografia ou gravar som ou vídeo 
para uma mensagem multimédia, seleccione Inserir 
novo > Imagem, Clip de som ou Clip de vídeo. Para 
inserir um novo slide na mensagem, seleccione Slide.
Para ver o aspecto da mensagem multimédia, 
seleccione Opções > Pré-visualizar.

7 Para adicionar um anexo a um e-mail, seleccione 
Opções > Inserir > Imagem, Clip de som, Clip de vídeo 
ou Nota. Os anexos de e-mail são indicados pelo 
símbolo .

 Sugestão! Para enviar outros tipos de ficheiros 
como anexos, abra a aplicação apropriada e 
seleccione Enviar > Por e-mail, se disponível.

8 Para enviar a mensagem, seleccione Opções > Enviar 
ou prima .

O dispositivo suporta o envio de mensagens de texto que 
excedem o limite de caracteres de uma única mensagem. 
As mensagens mais longas são enviadas como uma série de 
duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá 
cobrar cada mensagem da série. Os caracteres com acentos 

ou outras marcas, bem co
alguns idiomas como, por
espaço e limitam o núme
enviado numa única men
poderá ver o indicador de
contagem decrescente. P
ainda pode adicionar 10 c
enviado em duas mensag

As mensagens de e-mail 
na Caixa de saída antes d
envio, a mensagem fica n
Falhou.

  Sugestão! Pode com
texto numa apresenta
multimédia. Comece a
multimédia e seleccio
apresentação. A opçã
criação MMS estiver 
Consulte ‘Mensagens 

Receber definiçõe
Poderá receber as definiç
operador de rede ou forn
‘Dados e definições’, p. 45

Introduzir as definições d
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e entrada—receber 
ens

a,  indica uma mensagem de 
 mensagem multimédia não lida, 
r infravermelhos e  dados 
nectividade Bluetooth.

nsagem,  e o texto 1 
ostrados no modo de espera. Para 
cione Mostrar. Para abrir uma 
trada, seleccione-a e prima .

ensagem recebida, seleccione 

sagem de texto ou multimédia 
atível equipada com o perfil BPP 
lizando a conectividade Bluetooth 
kjet 450 Mobile Printer ou HP 
cione Opções > Imprimir.

imédia
a cuidado ao abrir mensagens. Os 

s multimédia podem conter 
udicar o seu dispositivo ou PC de 
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1 Prima  e seleccione Ferramen. > Definições > 
Ligação > Pontos de acesso e configure as definições 
de um ponto de acesso para mensagens multimédia. 
Consulte ‘Ligação’, p. 102.

2 Prima  e seleccione Mensagens > Opções > 
Definições > Msg. multimédia > Ponto acesso em 
uso e o ponto de acesso que criou como ligação 
preferida. Consulte também ‘Mensagens multimédia’, 
p. 49.

Para poder enviar, receber, obter, responder a e 
reencaminhar e-mail, tem de proceder da seguinte forma:
• Configurar correctamente um ponto de acesso à 

Internet (IAP). Consulte ‘Ligação’, p. 102.
• Definir correctamente as definições de e-mail. Se 

seleccionar Caixa de correio na vista principal de 
Msgs. e não tiver configurado a sua conta de e-mail, 
será apresentado o pedido para fazê-lo. Para começar 
a criar as definições de e-mail com o guia de caixas de 
correio, seleccione Iniciar. Consulte também ‘E-mail’, 
p. 50.
É necessário ter uma conta de e-mail separada. Siga as 
instruções fornecidas pelo fornecedor de serviços 
Internet (ISP) e de caixa de correio remota.

Caixa d
mensag

Na pasta Cx. de entrad
texto não lida,  uma

 dados recebidos po
recebidos através da co

Quando recebe uma me
mensagem nova são m
abrir a mensagem, selec
mensagem na Cx. de en

Para responder a uma m
Opções > Responder

Para imprimir uma men
numa impressora comp
(Basic Print Profile), uti
(por exemplo, a HP Des
Photosmart 8150), selec

Mensagens mult
 Importante: Tenh

objectos das mensagen
software nocivo ou prej
qualquer outra forma.
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ardar as informações nos 
ções > Guardar cart. visita. 
de som anexados ao cartão de 

rdar o tom de toque, seleccione 

ipo ser mostrado no modo de 
icação do operador de rede, 
rdar.

r o convite, seleccione Opções > 

ar a ficha na lista de fichas em 
ões > Adicionar aos favoritos. 
definições de pontos de acesso e 
dos seleccione Opções > 

ficação indica o número de 
e correio remota. Uma 
derá listar informações mais 

rviço
 ( ) são notificações (por 
m conter uma mensagem curta 
Copyrig

Pode receber uma notificação de que existe uma 
mensagem multimédia em espera no centro de mensagens 
multimédia. Para iniciar uma ligação de dados em pacotes, 
para receber a mensagem no dispositivo, seleccione 
Opções > Obter.

Quando abrir uma mensagem multimédia ( ), poderá ver 
uma imagem e uma mensagem. Se a mensagem incluir 
som, é apresentado o símbolo ; se incluir vídeo, é 
apresentado o símbolo . Para reproduzir o som ou o 
vídeo, seleccione o indicador.

Para ver objectos multimédia incluídos numa mensagem 
multimédia, seleccione Opções > Objectos.

Se a mensagem incluir uma apresentação multimédia, é 
apresentado o símbolo . Para reproduzir a 
apresentação, seleccione o indicador.

Dados e definições
O dispositivo pode receber vários tipos de mensagens que 
contêm dados ( ):

Mensagem de configuração—Pode receber definições do 
operador de rede, fornecedor de serviços ou departamento 
de gestão de informações da empresa, numa mensagem de 
configuração. Para guardar as definições, seleccione 
Opções > Guardar todos.

Cartão de visita—Para gu
Contactos, seleccione Op
Certificados ou ficheiros 
visita não são guardados.

Tom de toque—Para gua
Opções > Guardar.

Lógo. oper.—Para o logót
espera, em vez da identif
seleccione Opções > Gua

Entr. agen.—Para guarda
Guardar na Agenda.

Msg. da web—Para guard
Serviços, seleccione Opç
Se a mensagem contiver 
fichas, para guardar os da
Guardar todos. 

Notif. de e-mail—A noti
e-mails novos na caixa d
notificação expandida po
detalhadas.

Mensagens do se
As mensagens do serviço
exemplo, notícias) e pode
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agens de e-mail obtidas 
ne Não. Quando vê mensagens de 
tivo não está ligado à caixa de 

s de e-mail
ione Opções > Ligar para iniciar 
correio remota.

ha cuidado ao abrir mensagens. As 
odem conter software nocivo ou 
ivo ou PC de qualquer outra forma.

gação estabelecida a uma caixa de 
ccione Opções > Obter e-mail e 
pções:

odas as mensagens de e-mail novas
ter apenas as mensagens de e-mail 

das as mensagens da caixa de 

ão de mensagens, prima Cancelar.
ensagens de e-mail, pode 

nline, ou seleccione Opções > 
 a ligação e ver as mensagens de 

o do e-mail:
M
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ou uma ligação. Para informações sobre disponibilidade e 
subscrição, contacte o fornecedor de serviços.

Caixa de correio

Se escolher Caixa de correio e não tiver configurado a 
conta de e-mail, ser-lhe-á pedido que o faça. Para 
começar a criar as definições de e-mail com o guia de 
caixas de correio, seleccione Iniciar. Consulte também 
‘E-mail’, p. 50.

Quando cria uma nova caixa de correio, o nome atribuído 
substitui Caixa de correio na vista principal de 
Mensagens. Pode ter até seis caixas de correio.

Abrir a caixa de correio
Quando abre a caixa de correio, o dispositivo pergunta-lhe 
se deseja estabelecer ligação à caixa de correio (Ligar à 
caixa de correio?).

Para estabelecer ligação à caixa de correio e obter novos 
cabeçalhos ou mensagens de e-mail, seleccione Sim. 
Quando vê mensagens online, está continuamente ligado 
a uma caixa de correio remota através de uma ligação de 
dados. Consulte também ‘Ligação’, p. 102.

Para ver offline as mens
anteriormente, seleccio
e-mail offline, o disposi
correio remota.

Obter mensagen
Se estiver offline, selecc
uma ligação à caixa de 

  Importante: Ten
mensagens de e-mail p
prejudicar o seu disposit

1 Quando tiver uma li
correio remota, sele
uma das seguintes o
Novas—para obter t
Escolhidas—para ob
marcadas
Todas—para obter to
correio
Para parar a obtenç

2 Depois de obter as m
continuar a vê-las o
Desligar para fechar
e-mail offline.
Indicadores de estad
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 e defina quando e com que 
 são obtidas.

e mensagens de e-mail poderá 
madas devido ao tráfego de 

s de e-mail
e uma mensagem de e-mail do 

na caixa de correio remota, 
gar. Em Apagar msg. de:, 
ne.

ma imagem dos cabeçalhos de 
o remota. Apesar de apagar o 
o cabeçalho do e-mail 
. Se pretender remover também 
ar primeiro a mensagem de 
 remota e, em seguida, efectuar 
o à caixa de correio remota 
ar o estado.

 dispositivo e da caixa de correio 
s > Apagar. Em Apagar msg. 
e servidor.

agem será apagada do 
xima ligação à caixa de correio 
ente apagada da caixa de 

r o protocolo POP3, as 
Copyrig

 O novo e-mail (modo offline ou online) não foi 
obtido no seu dispositivo.

 O novo e-mail foi obtido no seu dispositivo.
 A mensagem de e-mail foi lida e não foi obtida no 

seu dispositivo.
 A mensagem de e-mail foi lida.
 O cabeçalho de e-mail foi lido e o conteúdo da 

mensagem foi apagado do dispositivo.
3 Para abrir um mensagem de e-mail, prima . Se a 

mensagem de e-mail não tiver sido obtida e estiver em 
modo offline, ser-lhe-á perguntado se pretende obter 
esta mensagem a partir da caixa de correio.

Para ver anexos de e-mail, abra uma mensagem que tenha 
o indicador de anexo  e seleccione Opções > Anexos. Se 
o anexo tiver um indicador esbatido significa que não foi 
obtido no dispositivo; seleccione Opções > Obter.

Para imprimir uma mensagem de e-mail numa impressora 
compatível equipada com o perfil BPP (Basic Print Profile), 
utilizando a conectividade Bluetooth (por exemplo, a HP 
Deskjet 450 Mobile Printer ou HP Photosmart 8150), 
seleccione Opções > Imprimir.

Obter mensagens de e-mail automaticamente
Para obter mensagens automaticamente, seleccione 
Opções > Definições de e-mail > Obtenção 
automática > Obtenção cabeçalhos > Sempre activado 

ou Só na rede doméstica
frequência as mensagens

A obtenção automática d
aumentar o custo das cha
dados.

Apagar mensagen
Para apagar o conteúdo d
dispositivo, mantendo-a 
seleccione Opções > Apa
seleccione Apenas telefo

O dispositivo apresenta u
e-mail da caixa de correi
conteúdo da mensagem, 
mantém-se no dispositivo
o cabeçalho, tem de apag
e-mail da caixa de correio
uma ligação do dispositiv
novamente, para actualiz

Para apagar um e-mail do
remota, seleccione Opçõe
de:, seleccione Telefone 

Se estiver offline, a mens
dispositivo. Durante a pró
remota, será automaticam
correio remota. Se utiliza
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 Mensagens
os marcados com A ser definido 
rmelho. Siga as instruções 
ecedor de serviços. Também pode 

 fornecedor de serviços numa 
ção.

tros de mensagens ou pontos de 
finidos para o seu dispositivo, pelo 
u operador de rede, e é possível 

r, criar, editar ou remover.

as
Msgs. > Opções > Definições > 
a das seguintes opções:

ermite ver uma lista de todos os 
e texto que foram definidos.

a utilizar a conversão de caracteres 
odificação disponível, seleccione 

eleccione o centro de mensagens 
mensagens curtas.

ecifique se a rede envia relatórios 
nsagens (serviço de rede).
M
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mensagens marcadas para serem apagadas são removidas 
apenas depois de fechar a ligação à caixa de correio 
remota.

Para cancelar a eliminação de um e-mail do dispositivo e 
do servidor, seleccione um e-mail que tenha sido marcado 
para ser apagado durante a próxima ligação ( ) e 
seleccione Opções > Recuperar.

Desligar da caixa de correio
Quando estiver online, seleccione Opções > Desligar para 
terminar a ligação de dados à caixa de correio remota.

Visualizar mensagens num cartão 
SIM
Para poder ver mensagens SIM, tem de copiá-las para uma 
pasta do dispositivo.
1 Na vista principal de Msgs., seleccione Opções > 

Mensagens SIM.
2 Seleccione Opções > Marcar/Desmarcar > Marcar ou 

Marcar todas para marcar mensagens.
3 Seleccione Opções > Copiar. Abre-se uma lista de 

pastas.
4 Para iniciar a cópia, seleccione uma pasta e OK. Para 

ver as mensagens, abra a pasta.

Definições de
Preencha todos os camp
ou com um asterisco ve
fornecidas pelo seu forn
obter definições do seu
mensagem de configura

Alguns ou todos os cen
acesso podem ser prede
fornecedor de serviços o
que não os possa altera

Mensagens curt
Prima  e seleccione 
Mensagem curta e um

Centros mensagens—P
centros de mensagens d

Codif. caracteres— Par
para outro sistema de c
Suporte reduzido.

Ctr. msgs. em utiliz.—S
utilizado para entregar 

Receber relatório—Esp
de entrega das suas me
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Se seleccionar Guiado, o 
 se tentar enviar uma mensagem 
da pelo destinatário. Seleccione 
ispositivo impeça o envio de 
ão ser suportadas.

eleccione o ponto de acesso 
eferida para o centro de 

eleccione o modo de recepção 
a. Para receber mensagens 
ada, seleccione Aut. em rede 
ita, receberá uma notificação de 
 multimédia que poderá obter, 

sagens multimédia.

de assinada, o envio e recepção 
a poderá ser mais dispendioso.

 multimédia > Sempre 
 estabelece automaticamente 
 pacotes activa, para obter a 
da rede subscrita.

pecifique se pretende rejeitar 
s anónimos.

fina se pretende receber 
ultimédia.
Copyrig

Validade mensagem—Seleccione a frequência com que o 
centro de mensagens reenvia uma mensagem, se a 
primeira tentativa falhar (serviço de rede). Se não for 
possível contactar o destinatário durante o período de 
validade, a mensagem é apagada do centro de mensagens.

Msg. enviada como—Altere esta opção apenas se tiver a 
certeza de que o centro de mensagens pode converter 
mensagens de texto noutros formatos. Contacte o 
operador de rede.

Ligação preferida—Seleccione a ligação utilizada no envio 
de mensagens de texto: Rede GSM ou dados em pacotes, 
caso sejam suportados pela rede. Consulte ‘Ligação’, 
p. 102.

Respos. mesmo cntr.—Especifique se pretende que a 
mensagem de resposta seja enviada utilizando o mesmo 
número do centro de mensagens curtas (serviço de rede).

Mensagens multimédia
Prima  e seleccione Msgs. > Opções > Definições > 
Msg. multimédia e uma das seguintes opções:

Tamanho da imagem—Defina o tamanho da imagem 
numa mensagem multimédia: Original (apresentada 
apenas quando o Modo de criação MMS está definido 
como Guiado ou Livre), Pequeno ou Grande.

Modo de criação MMS—
dispositivo irá informá-lo
que possa não ser suporta
Restringido para que o d
mensagens que possam n

Ponto acesso em uso—S
utilizado como ligação pr
mensagens multimédia.

Obtenção multimédia—S
de mensagens multimédi
multimédia na rede assin
assin.. Fora da rede subscr
que existe uma mensagem
a partir do centro de men

Quando não estiver na re
de mensagens multimédi

Se seleccionar Obtenção
automático, o dispositivo
uma ligação de dados em
mensagem dentro e fora 

Permitir msgs. anón.—Es
mensagens de remetente

Receber publicidade—De
anúncios de mensagens m
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ão
s do e-mail recebido, seleccione 
re as seguintes opções:

troduza o seu nome de utilizador, 
or de serviços.

 senha. Se deixar este campo em 
a a senha quando tentar ligar à 
.

troduza o endereço IP ou nome de 
eio que recebe os seus e-mails.

Seleccione um ponto de acesso à 
 ‘Ligação’, p. 102.

ntroduza um nome para a caixa de 

Define o protocolo de e-mail 
ecedor de serviços da caixa de 
es são POP3 e IMAP4. Esta 
er escolhida uma vez e não pode 
rdado as definições da caixa de 
e utilizar o protocolo POP3, as 

ão serão actualizadas 
odo online. Para ver as mensagens 
, tem de desligar e efectuar uma 
 correio.
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Receber relatório—Especifique se pretende que o estado 
da mensagem enviada seja apresentado no registo 
(serviço de rede). Poderá não ser possível receber um 
relatório de entrega de uma mensagem multimédia que 
tenha sido enviada para um endereço de e-mail.

Negar envio relatório—Especifique se pretende impedir 
que o seu dispositivo envie relatórios de entrega de 
mensagens multimédia recebidas.

Validade mensagem—Seleccione a frequência com que o 
centro de mensagens reenvia uma mensagem, se a 
primeira tentativa falhar (serviço de rede). Se não for 
possível contactar o destinatário durante o período de 
validade, a mensagem é apagada do centro de mensagens.

E-mail
Prima  e seleccione Msgs. > Opções > Definições > 
E-mail e uma das seguintes opções:

Caixas de correio—Seleccione uma caixa de correio a 
alterar Definições de ligação, Definições do utiliz., 
Definições de obtenção e Obtenção automática.

Cx. correio em utiliz.— Seleccione a caixa de correio que 
pretende utilizar para enviar e-mails.

Para criar uma caixa de correio nova, seleccione Opções > 
Nova cx. de correio na vista principal de caixas de 
correio.

Definições de ligaç
Para editar as definiçõe
E-mail a receber e, ent

Nome do utilizador—In
atribuído pelo forneced

Senha—Introduza a sua
branco, ser-lhe-á pedid
caixa de correio remota

Serv. recepção corr.—In
host do servidor de corr

Ponto acesso em uso—
Internet (IAP). Consulte

Nome cx. de correio—I
correio.

Tipo da caixa correio—
recomendado pelo forn
correio remota. As opçõ
definição apenas pode s
ser alterada se tiver gua
correio ou saído delas. S
mensagens de e-mail n
automaticamente no m
de e-mail mais recentes
nova ligação à caixa de
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seu nome. O nome irá substituir 
no dispositivo do destinatário, se 
nção.

a o modo como o e-mail é 
o. Seleccione Imediatamente 
abeleça ligação à caixa de 
nviar mensagem. Se seleccionar 
il é enviado quando a ligação à 
stiver disponível.

specifique se pretende guardar 
aixa de correio remota e no 
u ender. de e-mail.

ifique se pretende anexar uma 
gens de e-mail.

specifique se pretende receber 
il, com um tom ou uma nota, 
orreio na caixa de correio.

—Seleccione outra codificação, 

ão
uais as partes do e-mail que são 
imite de tamanho, Mensagens 
sgs. e anexos
Copyrig

Segurança (portas)—Seleccione a opção de segurança 
utilizada para proteger a ligação à caixa de correio remota.

Porta—Defina uma porta para a ligação.

Iníc.sess.seguro APOP (apenas para POP3)—Utilize com o 
protocolo POP3 para codificar o envio de senhas ao 
servidor de e-mail remoto, quando se ligar à caixa de 
correio.

Para editar as definições do e-mail enviado, seleccione 
E-mail a enviar e, entre as seguintes opções:

Meu ender. de e-mail—Introduza o endereço de e-mail 
atribuído pelo fornecedor de serviços. As respostas às suas 
mensagens são enviadas para este endereço.

Servid. envio correio—Introduza o endereço IP ou nome 
de host do servidor de correio que envia os seus e-mails. 
Poderá conseguir utilizar apenas o servidor de envio de 
correio do seu operador de rede. Para mais informações, 
contacte o seu operador de rede.

Ponto acesso em uso—Seleccione um ponto de acesso à 
Internet (IAP). Consulte ‘Ligação’, p. 102.

As definições de Nome do utilizador, Senha, Segurança 
(portas) e Porta são semelhantes às de E-mail a receber.

Definições do utiliz.
Meu nome—Introduza o 
o seu endereço de e-mail 
o mesmo suportar esta fu

Enviar mensagem—Defin
enviado do seu dispositiv
para que o dispositivo est
correio quando escolhe E
Na próx. ligação, o e-ma
caixa de correio remota e

Env. cópia ao próprio—E
uma cópia do e-mail na c
endereço definido em Me

Incluir assinatura—Espec
assinatura às suas mensa

Novos alertas e-mail—E
indicações de novo e-ma
quando é recebido novo c

Codificação predefinida
de acordo com o idioma.

Definições de obtenç
E-mail a obter—Defina q
obtidas: Só cabeçalhos, L
(apenas para IMAP4) ou M
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gens do serviço. Se pretender 
 de modo a activar 
wser e iniciar uma ligação à rede, 
uando recebe uma mensagem do 
nload mensagens > 

las
 sobre os tópicos disponíveis e 
ntacte o fornecedor de serviços. 
Mensagens > Opções > 
or células e, entre as seguintes 

se pretende receber mensagens de 

ioma no qual pretende receber as 
lhidos ou Outro.

specifique se pretende que o 
maticamente novos números de 
os números sem um nome na lista 

ros
Mensagens > Opções > 
entre as seguintes opções:
M
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E-mails a obter—Defina o número de novas mensagens 
de e-mail a obter na caixa de correio.

Cam. da pasta IMAP4 (apenas para IMAP4)—Defina o 
caminho das pastas a subscrever.

Subscrições de pastas (apenas para IMAP4)—Subscreva 
outras pastas na caixa de correio remota e obtenha 
conteúdos dessas pastas.

Obtenção automática
Notificações de e-mail—Especifique se pretende receber 
notificações quando forem recebidos novos e-mails na 
sua caixa de correio remota.

As notificações de e-mail e a obtenção automática de 
cabeçalhos não podem estar activas em simultâneo.

Obtenção cabeçalhos—Especifique se pretende que o 
dispositivo obtenha automaticamente os novos e-mails. 
Pode definir quando e com que frequência as mensagens 
são obtidas.

A obtenção automática de mensagens de e-mail poderá 
aumentar o custo das chamadas devido ao tráfego de 
dados.

Mensagens do serviço
Prima  e seleccione Mensagens > Opções > 
Definições > Mensagem do serviço. Especifique se 

pretende receber mensa
configurar o dispositivo
automaticamente o bro
para obter conteúdos q
serviço, seleccione Dow
Automaticamente.

Difusão por célu
Para obter informações
respectivos números, co
Prima  e seleccione 
Definições > Difusão p
opções:

Recepção—Especifique 
difusão por células.

Idioma—Seleccione o id
mensagens: Todos, Esco

Detecção de tópicos—E
dispositivo procure auto
tópicos e guarde os nov
de tópicos.

Outros parâmet
Prima  e seleccione 
Definições > Outros e, 
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Guardar msgs. env.—Especifique se pretende guardar uma 
cópia das mensagens de texto, mensagens multimédia ou 
mensagens de e-mail enviadas na pasta Enviadas.

Nº msgs. guardadas—Defina o número de mensagens 
enviadas que são guardadas na pasta Enviadas de cada 
vez. O limite predefinido é de 20 mensagens. Quando o 
limite é atingido, a mensagem mais antiga é apagada.

Memória em utilizaç.—Se estiver inserido um cartão de 
memória compatível no dispositivo, seleccione a memória 
onde pretende guardar as suas mensagens: Memória 
telefone ou Cartão memória.
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ada a partir de Contactos, prima 
tos. Seleccione o nome pretendido 
as letras do nome no campo de 
orrespondentes são listados. Para 
ione o tipo de chamada Chamada 

a chamada desta forma, tem de 
cartão SIM para os Contactos. 
tos’, p. 67.

e correio de voz (serviço da rede), 
o modo de espera. Consulte 

’, p. 107.

erar o número de telefone da caixa 
ima  e seleccione Ferramen. > 
> Mudar número. Introduza o 
rtir do fornecedor de serviços) e 

ada para um número marcado 
 de espera prima . Seleccione o 
 prima  para ligar para esse 
Ef
ec

tu
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Efectuar chamadas
Chamadas de voz

 Sugestão! Para aumentar ou diminuir o volume 
durante uma chamada, prima   ou . Se tiver 
definido o volume como Silenciar, não será possível 
regulá-lo com as teclas  e .

Para regular o volume, seleccione Com som e prima 
ou .

1 No modo de espera, introduza o número de telefone, 
com o indicativo. Para remover um número, prima . 
Para chamadas internacionais, prima , duas vezes, 
para inserir o carácter + (substitui o código de acesso 
internacional) e introduza o código do país, o 
indicativo (omita o zero inicial se necessário) e o 
número de telefone.

2 Prima  para ligar para o número.
3 Prima  para terminar a chamada (ou cancelar a 

tentativa de chamada).

Premir  termina sempre uma chamada, mesmo que 
exista outra aplicação activa. Para terminar uma 
chamada, se a tampa estiver aberta e não tiver um 
auricular compatível ligado, feche a tampa.

Para efectuar uma cham
 e seleccione Contac

ou introduza as primeir
procura. Os contactos c
ligar, prima . Selecc
de voz.

Para poder efectuar um
copiar os contactos do 
Consulte ‘Copiar contac

Para ligar para a caixa d
prima, sem soltar,  n
também ‘Desvio de chs.

 Sugestão! Para alt
de correio de voz, pr
Corr. voz > Opções 
número (obtido a pa
seleccione OK.

Para efectuar uma cham
recentemente, no modo
número que pretende e
número.
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 de um número de 

rápida, prima  e seleccione 
> Chamada > Marcação 

de telefone a uma das teclas de 
), prima  e seleccione 

 Escolha a tecla a que pretende 
fone e seleccione Opções > 
da para a caixa de correio de 

da no modo de espera, prima a 
 e .

z
andos de voz avançados. Os 

dos não dependem da voz do 
ão necessita de gravar as 
damente. Em vez disso, o 
eta de voz para as entradas em 
z pronunciada com a etiqueta. 
 do dispositivo adapta-se à voz 
ra um melhor reconhecimento 
Copyrig

Efectuar uma chamada de conferência
1 Efectue uma chamada para o primeiro participante.
2 Para efectuar uma chamada para outro participante, 

seleccione Opções > Nova chamada. A primeira 
chamada é automaticamente colocada em espera.

3 Quando a nova chamada for atendida, para incluir o 
primeiro participante na chamada de conferência, 
seleccione Opções > Conferência.
Para adicionar uma pessoa à chamada, seleccione 
Opções > Nova chamada > Opções > Conferência > 
Juntar à conferênc.. O dispositivo suporta chamadas 
de conferência entre um máximo de seis participantes, 
incluindo o próprio.
Para ter uma conversa privada com um dos 
participantes, seleccione Opções > Conferência > 
Privada. Escolha um participante e seleccione Privada. 
A chamada de conferência é colocada em espera no seu 
dispositivo. Os outros participantes podem continuar a 
chamada de conferência. Assim que tiver terminado a 
conversa privada, seleccione Opções > Juntar à 
conferênc. para regressar à chamada de conferência.
Para retirar um participante, seleccione Opções > 
Conferência > Retirar participante, escolha o 
participante e seleccione Retirar. 

4 Para terminar a chamada de conferência activa, 
prima .

Marcação rápida
telefone
Para activar a marcação 
Ferramen. > Definições 
rápida > Sim.

Para atribuir um número 
marcação rápida ( —
Ferramen. > M. rápidas.
atribuir o número de tele
Atribuir.  está reserva
voz. 

Para efectuar uma chama
tecla de marcação rápida

Marcação por vo
O dispositivo suporta com
comandos de voz avança
utilizador, pelo que este n
etiquetas de voz antecipa
dispositivo cria uma etiqu
contactos e compara a vo
O reconhecimento de voz
do utilizador principal, pa
dos comandos de voz.
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hecido não estiver correcto, 
, para ver uma lista de outras 
 Abandon., para cancelar a 

eros guardados no nome, o 
 número predefinido, caso o mesmo 
. Caso contrário, o dispositivo 
úmero disponível dos seguintes: 
casa), Telemóvel (trab.), Telefone, 
one (trab.).

vídeo (serviço de 

amada de vídeo, é apresentado um 
empo real entre si e o destinatário 
 de vídeo em directo ou capturada 
ositivo é mostrada ao destinatário 

 uma chamada de vídeo, necessita 
 estar num local com cobertura de 
formações sobre disponibilidade e 
e chamadas de vídeo, contacte o 
ornecedor de serviços. Uma 
de ser efectuada entre duas partes. 
de ser efectuada para um 
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A etiqueta de voz de um contacto consiste no nome ou 
alcunha guardado no cartão de contacto. Para ouvir a 
etiqueta de voz sintetizada, abra um cartão de contacto e 
seleccione Opções > Repr. etiqueta voz.

Efectuar uma chamada com uma etiqueta de 
voz

 Nota: A utilização de etiquetas de voz pode ser 
difícil num ambiente com muito ruído ou numa 
situação de emergência, pelo que não deverá ficar 
dependente unicamente da marcação por voz em 
todas as circunstâncias.

Quando é utilizada a marcação por voz, o altifalante 
permanece em utilização. Mantenha o dispositivo a uma 
curta distância quando pronunciar a etiqueta de voz.
1 Para iniciar a marcação por voz, mantenha premida a 

tecla de voz. Se estiver a utilizar um auricular 
compatível com tecla de auricular, mantenha premida 
a tecla do auricular para iniciar a marcação por voz.

2 É reproduzido um tom curto e é apresentada a nota 
Fale agora. Pronuncie claramente o nome ou alcunha 
guardado no cartão de contacto.

3 O dispositivo reproduz uma etiqueta de voz 
sintetizada, correspondente ao contacto reconhecido, 
no idioma seleccionado no dispositivo, e apresenta o 
nome e o número. Após um tempo limite de 
1,5 segundos, o dispositivo marca o número.

Se o contacto recon
seleccione Seguinte
correspondências ou
marcação por voz.

Se existirem vários núm
dispositivo selecciona o
tenha sido configurado
selecciona o primeiro n
Telemóvel, Telemóvel (
Telefone (casa) e Telef

Chamadas de 
rede)
Quando efectua uma ch
vídeo bidireccional em t
da chamada. A imagem
pela câmara do seu disp
da chamada de vídeo. 

Para conseguir efectuar
de um cartão USIM e de
uma rede UMTS. Para in
subscrição de serviços d
operador de rede ou o f
chamada de vídeo só po
A chamada de vídeo po
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ctiva quando conseguir ver duas 
 o som através do altifalante. O 
poderá negar o envio de vídeo 
 um sinal sonoro e poderá ver 
uma imagem cinzenta em 

entar ou diminuir o volume 
, prima a tecla de deslocamento 
ra a direita

são de vídeo e ouvir apenas som, 
sactivar > A enviar vídeo, A 
 áudio e vídeo.

 imagem de vídeo em directo, 
secund. para mudar para a 

ostrar o que aparece na câmara 
leccione Usar câmara principal. 

 imagem, seleccione Ampliar ou 
oom é mostrado na parte 

imagens de vídeo enviadas no 
rdem imgs..

tenha rejeitado o envio de vídeo 
 de vídeo, a chamada é cobrada 
e vídeo. Verifique os preços com 
 o fornecedor de serviços.
Copyrig

dispositivo compatível ou para um cliente RDIS. As 
chamadas de vídeo não podem ser efectuadas enquanto 
estiver activa outra chamada de voz, vídeo ou de dados.

Ícones: 
 Não está a receber vídeo (o destinatário não está a 

enviar vídeo ou a rede não o está a transmitir). 
 Negou o envio de vídeo a partir do seu dispositivo. 

Para enviar uma imagem estática em alternativa, consulte 
‘Defs da ch.’, p. 100.
1 Para iniciar uma chamada 

de vídeo, abra a tampa e 
introduza o número de 
telefone no modo de espera 
ou seleccione Contactos e 
um contacto.

2 Seleccione Opções > 
Chamar > Chamada vídeo.

3 Active a câmara depois de o 
destinatário atender a 
chamada. 

O início de uma chamada de 
vídeo poderá demorar algum tempo. Aparece A aguardar 
imagem de vídeo. Se a chamada não for bem sucedida (por 
exemplo, as chamadas de vídeo não são suportadas pela 
rede ou o dispositivo de recepção não é compatível), ser-
lhe-á perguntado se pretende efectuar uma chamada 
normal ou enviar uma mensagem de texto, em alternativa.

A chamada de vídeo está a
imagens de vídeo e ouvir
destinatário da chamada 
( ) e nesse caso ouvirá
uma imagem estática ou 
segundo plano.

 Sugestão! Para aum
durante uma chamada
para a esquerda ou pa

Para alternar entre a emis
seleccione Activar ou De
enviar áudio ou A enviar

Para enviar a sua própria
seleccione Usar câmara 
câmara secundária. Para m
de trás ao interlocutor, se

Para ampliar a sua própria
Reduzir. O indicador de z
superior do ecrã.

Para mudar os locais das 
ecrã, seleccione Mudar o

 Nota: Mesmo que 
durante uma chamada
como uma chamada d
o operador de rede ou
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’, p. 58. Se iniciar a sessão de 
 encontrar dentro da cobertura da 
 uma troca para GSM, a sessão de 
uada, mas a chamada de voz 

 tanto o remetente como o 
ntram registados na rede UMTS. Se 
a uma sessão de partilha e essa 

sitivo desligado ou não tiver 
MTS, não saberá que lhe está a 
o entanto, irá receber uma 
 indicar que o destinatário não 
te.

entre dois telemóveis

telemóveis também é denominada 
 início de sessão (SIP, Session 
definições do perfil SIP têm de ser 
tivo antes de poder utilizar a 
uração de um perfil SIP permite 
 em directo entre dois telemóveis 

ompatível. É também necessário 
abelecido para receber uma sessão 
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Para terminar a chamada de vídeo, prima .

Partilha de vídeo (serviço de 
rede)
Utilize a Partilh. vídeo para enviar vídeo em directo ou 
um clip de vídeo do seu dispositivo móvel para outro 
dispositivo móvel compatível durante uma chamada de 
voz. Basta convidar um destinatário para ver o vídeo em 
directo ou um clip de vídeo que pretenda partilhar. A 
partilha é iniciada automaticamente quando o 
destinatário aceitar o convite e o utilizador activar o 
modo correcto. Consulte ‘Partilhar vídeo’, p. 59.

Requisitos da partilha de vídeo
Uma vez que a opção Partilh. vídeo requer uma ligação 
UMTS, a sua possibilidade de utilizar a função Partilh. 
vídeo depende da disponibilidade da rede 3G. Contacte o 
seu fornecedor de serviços para questões sobre a 
disponibilidade da rede e sobre taxas associadas à 
utilização desta aplicação. Para utilizar a Partilh. vídeo:
• Certifique-se de que o dispositivo está configurado 

para ligações entre dois telemóveis. Consulte 
‘Definições’, p. 58.

• Certifique-se de que tem uma ligação UMTS activa e 
de que se encontra dentro da cobertura da rede UMTS. 

Consulte ‘Definições
partilha enquanto se
rede UMTS e ocorrer
partilha é descontin
continua. 

• Certifique-se de que
destinatário se enco
convidar alguém par
pessoa tiver o dispo
cobertura de rede U
enviar um convite. N
mensagem de erro a
pode aceitar o convi

Definições
Definições da ligação 

Uma ligação entre dois 
ligação de protocolo de
Initiation Protocol). As 
configuradas no disposi
Partilh. vídeo. A config
estabelecer uma ligação
com outro dispositivo c
que o perfil SIP seja est
de partilha.
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tário têm de estar registados no 
poder ser iniciada.

partilha, é necessário estar 
ma ligação UMTS activa e 

mada de voz activa, seleccione 
deo > Em directo.
convite para o endereço SIP 
de contacto do destinatário. 
 vários endereços SIP no cartão 
e o endereço SIP para o qual 
vite e Escolher para o enviar. 
destinatário não estiver 
m endereço SIP. Seleccione OK 

 
utomaticamente quando o 
 convite.
vo. Pode também utilizar um 
ara continuar a chamada de voz 
vídeo em directo.
 fazer uma pausa na sessão de 
ontinuar para continuar a 

 de partilha, seleccione Parar. 
ada de voz, prima .
Copyrig

Requisite ao seu operador de rede ou fornecedor de serviço 
as definições do perfil SIP e guarde-as no seu dispositivo. 
O seu operador de rede ou fornecedor de serviços pode 
enviar-lhe as definições ‘over the air’.

Se souber o endereço SIP de um destinatário, pode 
introduzi-lo no cartão de contacto dessa pessoa. 
Seleccione Contactos no menu principal e abra o cartão de 
contacto (ou crie um novo cartão para essa pessoa). 
Seleccione Opções > Juntar detalhe > Endereço web. 
Introduza o endereço SIP, utilizando o seguinte formato: 
sip:nome_utilizador@nome_domínio (pode utilizar um 
endereço IP em vez de um nome de domínio).

Definições de ligação UMTS

Para configurar a ligação UMTS, proceda da seguinte 
forma:
• Contacte o seu fornecedor de serviços para estabelecer 

um acordo, de forma a que possa utilizar a rede UMTS.
• Certifique-se de que as definições de ligação do ponto 

de acesso UMTS do seu dispositivo estão correctamente 
configuradas. Para obter ajuda, consulte ‘Ligação’, p. 
102.

Partilhar vídeo
Para receber uma sessão de partilha, o destinatário tem de 
instalar a Partilh. vídeo e configurar as definições 
necessárias no respectivo dispositivo móvel. Tanto o 

utilizador como o destina
serviço antes da partilha 

Para receber convites de 
registado no serviço, ter u
cobertura de rede UMTS.

Vídeo em directo
1 Quando tiver uma cha

Opções > Partilhar ví
2 O dispositivo envia o 

adicionado ao cartão 
Se o destinatário tiver
de contacto, seleccion
pretende enviar o con
Se o endereço SIP do 
disponível, introduza u
para enviar o convite.

3 A partilha é iniciada a
destinatário aceitar o
O altifalante está acti
auricular compatível p
durante a partilha de 

4 Seleccione Pausa para
partilha. Seleccione C
partilha.

5 Para terminar a sessão
Para terminar a cham



60

ite
ia um convite de partilha, é 
agem de convite que mostra o 
do remetente. Se o dispositivo não 
ilencioso, reproduz um tom de 
m convite.

 convite de partilha e o seu 
tura de rede UMTS, não saberá que 

vite, seleccione entre as seguintes 

a sessão de partilha. Se o 
r partilhar vídeo em directo, active 

r o convite. O remetente recebe 
dicar que o convite foi rejeitado. 
r  para recusar a sessão de 
 chamada de voz.

de partilha, seleccione Parar. Se 
o, seleccione Sair. É apresentada a 
terminou.
Ef
ec

tu
ar

 c
ha

m
ad

as

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. 

Clip de vídeo
1 Quando tiver uma chamada de voz activa, seleccione 

Opções > Partilhar vídeo > Clip.
Abre-se uma lista de clips de vídeo.

2 Seleccione um clip de vídeo que pretenda partilhar. 
Abre-se uma pré-visualização. Para pré-visualizar o 
clip, seleccione Opções > Reprod..

3 Seleccione Opções > Convidar.
Poderá ser necessário converter o clip de vídeo num 
formato adequado para o conseguir partilhar. É 
apresentada a mensagem O clip tem que ser 
convertido para partilhar. Continuar?. Seleccione 
OK.
O dispositivo envia o convite para o endereço SIP 
adicionado ao cartão de contacto do destinatário. 
Se o destinatário tiver vários endereços SIP no cartão 
de contacto, seleccione o endereço SIP para o qual 
pretende enviar o convite e Escolher para o enviar. 
Se o endereço SIP do destinatário não estiver 
disponível, introduza um endereço SIP. Seleccione OK 
para enviar o convite.

4 A partilha é iniciada automaticamente quando o 
destinatário aceitar o convite.

5 Seleccione Pausa para fazer uma pausa na sessão de 
partilha. Seleccione Opções > Continuar para 
continuar a partilha.

6 Para terminar a sessão de partilha, seleccione Parar. 
Para terminar a chamada de voz, prima .

Aceitar um conv
Quando alguém lhe env
apresentada uma mens
nome e o endereço SIP 
estiver definido como S
toque quando receber u

Se alguém lhe enviar um
telefone não tiver cober
recebeu um convite.

Quando receber um con
opções:
• Aceitar para iniciar 

remetente pretende
a câmara.

• Rejeitar para recusa
uma mensagem a in
Pode também premi
partilha e desligar a

Para terminar a sessão 
partilhar um clip de víde
nota Partilha de vídeo 
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nsagem curta standard, consulte 

 de voz durante uma chamada de 
o é terminada. Chamadas em 
veis durante uma chamada de 

ar uma chamada de 

ada de vídeo,  é 

er a chamada de vídeo. Aparece 
 envio de imagem vídeo ao 

imagem captada pela câmara do 
ada ao interlocutor. Se 
o fizer nada, o envio do vídeo 

-se um som. É mostrado um ecrã 
deo. Para substituir o ecrã 
gem, consulte ‘Defs da ch.’, p. 

ada de vídeo, prima .
Copyrig

Atender ou rejeitar uma chamada
Para atender a chamada, se a tampa estiver aberta, prima 

. Se a tampa estiver fechada, abra-a para atender 
automaticamente a chamada. Consulte ‘Definições do ecrã 
da tampa’, p. 100.

Para silenciar o tom de toque quando recebe uma 
chamada, seleccione Silêncio. Se a tampa estiver fechada, 
prima a tecla da tampa para seleccionar Silêncio.

 Sugestão! Se um auricular compatível estiver ligado 
ao dispositivo, prima a tecla do auricular para atender 
e terminar uma chamada.

Se a tampa estiver aberta e não quiser atender uma 
chamada, prima  ou feche a tampa para a rejeitar, se 
não tiver um auricular compatível ligado. Se a tampa 
estiver fechada, prima a tecla da tampa uma vez para 
silenciar o toque e uma segunda vez para a rejeitar. O autor 
da chamada ouve o sinal de linha ocupada. Se activou a 
função Def. desv. ch. > Se ocupado para desviar 
chamadas, a rejeição de uma chamada recebida também 
irá desviar a mesma. Consulte ‘Desvio de chs.’, p. 107.

Quando rejeita uma chamada recebida, pode também 
enviar uma mensagem curta ao autor da chamada a 
informá-lo do motivo pelo qual não pode atender a 
chamada. Seleccione Opções > Enviar msg. texto. Pode 
modificar o texto antes de o enviar. Para configurar esta 

opção e escrever uma me
‘Defs da ch.’, p. 100.

Se atender uma chamada
vídeo, a chamada de víde
espera não estão disponí
vídeo.

Atender ou rejeit
vídeo
Quando recebe uma cham
apresentado.
1 Prima  para atend

a mensagem Permitir
interlocutor?.
Se seleccionar Sim, a 
dispositivo é apresent
seleccionar Não ou nã
não é activado e ouve
cinzento em vez do ví
cinzento por uma ima
100.

2 Para terminar a cham
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patível), Terminar ch. activa ou 
ova chamada, Conferência e 
ma das seguintes opções: 

ar uma chamada activa e 
a chamada em espera.

m redes UMTS)—Para enviar uma 
ma mensagem multimédia para o 
amada. Pode modificar a 

estinatário antes de enviar. Prima 
iro para um dispositivo compatível 

iar cadeias de tons DTMF, por 
troduza a cadeia DTMF ou procure-
troduzir um carácter de espera (w) 
a (p), prima  repetidamente. 
iar o tom. 

el adicionar tons DTMF ao Número 
pos DTMF ao cartão de contacto. 

cionar Activar altifalante, pode 
ntinuar a chamada. 

 uma chamada de vídeo
nte uma chamada de vídeo para 
es: Activar ou Desactivar, Activar 

 auricular com conectividade 
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Chamadas em espera (serviço de rede)
Pode atender uma chamada enquanto tem outra chamada 
em curso se tiver activado a Chamadas em espera em 
Ferramen. > Definições > Chamada > Chamadas em 
espera.

 Sugestão! Para alterar os tons do dispositivo para 
ambientes e acontecimentos diferentes, por exemplo, 
quando pretender silenciar o dispositivo, consulte 
‘Perfis—definir tons’, p. 88.

Para atender a chamada em espera, prima . A primeira 
chamada fica em espera.

Para alternar entre as duas chamadas, seleccione Trocar. 
Para ligar uma chamada recebida ou uma chamada em 
espera a uma chamada activa e se desligar das chamadas, 
seleccione Opções > Transferir. Para terminar a chamada 
activa, prima . Para terminar ambas as chamadas, 
seleccione Opções > Terminar todas chs..

Opções durante uma chamada de voz
Muitas das opções que pode utilizar durante uma 
chamada de voz são serviços de rede. Seleccione Opções 
durante uma chamada para obter algumas das seguintes 
opções: Silenciar ou Com som, Atender, Rejeitar, Trocar, 
Reter ou Deixar de reter, Activar auscultador, Activar 
altifalante ou Activar mãos livres (se estiver ligado um 

auricular Bluetooth com
Terminar todas chs., N
Transferir. Seleccione u

Substituir—Para termin
substituí-la atendendo 

Enviar MMS (apenas e
imagem ou um vídeo nu
outro participante da ch
mensagem e alterar o d

 para enviar o fiche
(serviço de rede).

Enviar DTMF—Para env
exemplo, uma senha. In
a em Contactos. Para in
ou um carácter de paus
Seleccione OK para env

 Sugestão! É possív
de telefone ou cam

 Sugestão! Se selec
fechar a tampa e co

Opções durante
Seleccione Opções dura
obter as seguintes opçõ
auscultador (se tiver um
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ara limpar um acontecimento 
o, seleccione o acontecimento e 

ão aproximada das chamadas 
rima  e seleccione Minhas > 

ão da duração da chamada 
tiva, seleccione Minhas > 
ições > Mostrar duração ch. > 

l de facturação das chamadas, 
 de rede, pode apresentar 
s funções de rede, os 
acturação, etc.

s de duração de chamada, 
par contadores. Para efectuar 
do código de bloqueio; consulte 
fone e SIM’, p. 104.

e de dados enviados e recebidos 
dos em pacotes, prima  e 
isto > Dados pacotes. Por 
Copyrig

Bluetooth ligado), Activar altifalante ou Activar mãos 
livres (apenas no modo de tampa aberta e se houver um 
auricular compatível com conectividade Bluetooth 
instalado), Terminar ch. activa, Mudar ordem imgs., 
Ampliar/Reduzir e Ajuda.

Registo

Chs. recentes 
Para supervisionar os números de telefone das chamadas 
não atendidas, recebidas e efectuadas, prima  e 
seleccione Minhas > Registo > Chs. recentes. O 
dispositivo só regista as chamadas não atendidas e 
recebidas se a rede suportar estas funções e o dispositivo 
estiver ligado e tiver cobertura de rede.

 Sugestão! Quando vir uma nota no modo de espera 
acerca de chamadas não atendidas, seleccione Mostrar 
para aceder à lista de chamadas não atendidas. Para 
devolver uma chamada, seleccione um nome ou 
número e prima .\

 Para apagar todas as listas de chamadas recentes, 
seleccione Opções > Limpar chs. recent. na vista principal 
de chamadas recentes. Para limpar um dos registos de 
chamadas, abra o registo que pretende apagar e seleccione 

Opções > Limpar lista. P
individual, abra um regist
prima .

Dur. da ch. 
Para monitorizar a duraç
recebidas e efectuadas, p
Registo > Duração ch..

Para definir a apresentaç
durante uma chamada ac
Registo > Opções > Defin
Sim ou Não.

 Nota: O tempo rea
por parte do operador
variações, consoante a
arredondamentos de f

Para limpar os contadore
seleccione Opções > Lim
esta operação, necessita 
‘Segurança’, p.104 e ‘Tele

Dados pacotes
Para verificar a quantidad
durante as ligações de da
seleccione Minhas > Reg
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 a duração de uma chamada de voz 
rante uma chamada activa, 
 Definições > Mostrar duração 

ualizar uma lista de mensagens 
 seleccione Mensagens > 

a mensagem curta enviada em 
 ligações de dados em pacotes, são 
nto de comunicação. As ligações à 
tro de mensagens multimédia ou a 
ntadas como ligações de dados em 

leccione Opções > Filtrar e um 

emente o conteúdo do registo, o 
centes e relatórios de entrega de 
Opções > Limpar registo. 
nfirmar. Para remover um único 
a .

do registo, seleccione Opções > 
do registo. Os eventos do registo 
ia do dispositivo durante um 
, após o qual são automaticamente 
emória. Se escolher Sem registo, 

isto, o registo de chamadas 
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exemplo, as ligações de dados em pacotes podem ser-lhe 
cobradas de acordo com a quantidade de dados enviados 
e recebidos.

Controlar todas as comunicações
Ícones no Registo:

 Para comunicações recebidas
 Para comunicações efectuadas
 Para comunicações não atendidas

Para controlar todas as 
chamadas de voz e de vídeo, 
mensagens curtas ou ligações 
de dados registadas pelo 
dispositivo, prima , 
seleccione Minhas > Registo e 
prima  para abrir o registo 
geral. Para cada evento de 
comunicação, pode ver o nome 
do remetente ou do 
destinatário, o número de 
telefone, o nome do 
fornecedor de serviços ou o ponto de acesso. É possível 
filtrar o registo geral para ver apenas um tipo de evento e 
criar novos cartões de contacto baseados nas informações 
do registo. 

 Sugestão! Para ver
no visor principal du
seleccione Opções >
ch. > Sim.

 Sugestão! Para vis
enviadas, prima  e
Enviadas.

Os subeventos, como um
mais do que uma parte e
registados como um eve
caixa de correio, ao cen
páginas Web são aprese
pacotes.

Para filtrar o registo, se
filtro.

Para apagar permanent
registo de chamadas re
mensagens, seleccione 
Seleccione Sim para co
evento do registo, prim

Para definir a Duração 
Definições > Duração 
permanecem na memór
número de dias definido
apagados para libertar m
todo o conteúdo do reg
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recentes e os relatórios de entrega de mensagens são 
permanentemente apagados.

Para ver os detalhes de um evento de comunicação, na 
vista geral do registo seleccione um evento e prima .

 Sugestão! Na vista de detalhes, para copiar um 
número de telefone para a área de transferência e 
colá-lo numa mensagem de texto, seleccione Opções > 
Copiar número.

Contador de dados em pacotes e contador de ligação: Para 
ver a quantidade de dados transferidos em kilobytes e a 
duração de uma determinada ligação de dados em pacotes, 
seleccione um evento recebido ou efectuado indicado por 
Pact. e seleccione Opções > Ver detalhes.
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mart 8150), seleccione Opções > 

de contacto em Contactos, 
prima . Para apagar vários 
 simultâneo, prima  e  para 
rima  para apagar.

icionar e modificar cartões de 
okia Contacts Editor disponível no 

m em miniatura a um cartão de 
de contacto e seleccione Opções > 
Juntar miniatura. A miniatura é 
eber uma chamada do contacto.

ção rápida é uma forma muito 
 números utilizados com 
ociar teclas de marcação rápida a 
fone. Consulte ‘Marcação rápida de 
ne’, p. 55.

viar informações de contacto, 
que pretende enviar. Seleccione 
or mensagem curta, Por 
etooth ou Por infravermelhos. 
s’, p. 39 e ‘Enviar dados’, p. 93.
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Contactos (lista telefónica)
Prima  e seleccione Contactos. Em Contactos pode 
adicionar um tom de toque pessoal ou uma imagem 
miniatura a um cartão de contacto. Pode também criar 
grupos de contacto, que permitam enviar mensagens 
curtas ou de e-mail para vários destinatários ao mesmo 
tempo. Pode adicionar informações de contacto recebidas 
(cartões de visita) a contactos. Consulte ‘Dados e 
definições’, p. 45. As informações de contacto só podem 
ser enviadas ou recebidas a partir de dispositivos 
compatíveis. 

Guardar nomes e números
1 Seleccione Opções > Novo contacto.
2 Preencha os campos que pretende e seleccione 

Efectuad..

Para modificar cartões de contacto em Contactos, 
marque o cartão de contacto que pretende modificar e 
seleccione Opções > Modificar.

 Sugestão! Para imprimir cartões de contacto numa 
impressora compatível equipada com o perfil BPP 
(Basic Print Profile), utilizando a conectividade 
Bluetooth (por exemplo, a HP Deskjet 450 Mobile 

Printer or HP Photos
Imprimir.

Para apagar um cartão 
seleccione um cartão e 
cartões de contactos em
marcar os contactos e p

 Sugestão! Para ad
contacto, utilize o N
Nokia PC Suite. 

Para anexar uma image
contacto, abra o cartão 
Modificar > Opções > 
apresentada quando rec

 Sugestão! A marca
prática de ligar para
frequência. Pode ass
oito números de tele
um número de telefo

 Sugestão! Para en
seleccione o cartão 
Opções > Enviar > P
multimédia, Por Blu
Consulte ‘Mensagen
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os
eros de um cartão SIM para o 
leccione Contactos > Opções > 
rio SIM. Seleccione os nomes 

eccione Opções > Copiar p/ 

ra o cartão SIM, prima  e 
colha os nomes que pretende 
es > Copiar p/ direct. SIM ou 
o directório SIM. São apenas 
rtão de contacto suportados 

ronizar os seus contactos para 
 o Nokia PC Suite. 

serviços
obre a disponibilidade e sobre 
do cartão SIM, contacte o 
, o qual poderá ser o fornecedor 
 rede ou outro fornecedor.

ntactos > Opções > Contactos 
ra ver os nomes e números 
. No directório SIM pode 
opiar números em Contactos e 
Copyrig

Para adicionar um contacto a um grupo, seleccione 
Opções > Juntar a grupo: (mostrado apenas se tiver 
criado um grupo). Consulte ‘Criar grupos de contactos’, 
p. 68.

Para ver a quantidade de contactos e grupos e a memória 
disponível nos Contactos, seleccione Opções > 
Informações contactos.

Números e endereços predefinidos
Pode atribuir números ou endereços predefinidos a um 
cartão de contacto. Desta forma, se um contacto tiver 
vários números ou endereços, poderá facilmente efectuar 
uma chamada ou enviar uma mensagem ao contacto para 
um determinado número ou endereço. O número 
predefinido é também utilizado na marcação por voz.
1 No livro de endereços, seleccione um contacto e prima 

.
2 Seleccione Opções > Predefinidos.
3 Seleccione um campo predefinido ao qual pretenda 

adicionar um número ou endereço e seleccione 
Atribuir.

4 Seleccione um número ou endereço que pretenda 
configurar como predefinido.

O número ou endereço predefinido fica sublinhado no 
cartão de contacto.

Copiar contact
Para copiar nomes e núm
dispositivo, prima  e se
Contactos SIM > Directó
que pretende copiar e sel
Contactos.

Para copiar contactos pa
seleccione Contactos. Es
copiar e seleccione Opçõ
Opções > Copiar > Para 
copiados os campos do ca
pelo cartão SIM.

 Sugestão! Pode sinc
um PC compatível com

Directório SIM e 
Para obter informações s
como utilizar os serviços 
fornecedor do cartão SIM
de serviços, o operador de

Prima  e seleccione Co
SIM > Directório SIM pa
guardados no cartão SIM
adicionar, modificar ou c
pode efectuar chamadas.
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e do autor da chamada for enviado 
 dispositivo o reconhecer).
 um cartão de contacto ou vá para 
eleccione um grupo de contactos.
 Tom de toque. Abre-se uma lista 

 toque que pretende utilizar para o 
ou para o grupo escolhido.

oque, seleccione Tom predefinido 
e.

e contactos
a  para abrir a lista de grupos.
 Novo grupo. 
ra o grupo ou utilize o nome 

e seleccione OK. 
cione Opções > Juntar membros.
cto e prima  para marcá-lo. 

s membros de cada vez, repita esta 
ontactos que pretende adicionar.
adicionar os contactos ao grupo.

um grupo, seleccione Opções > 
 o novo nome e seleccione OK.
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Para ver a lista de números de marcações permitidas, 
seleccione Opções > Contactos SIM > Cnts. marcaç. 
permit.. Esta definição só é mostrada se for suportada 
pelo cartão SIM.

Para restringir chamadas do seu dispositivo a 
determinados números de telefone, seleccione Opções > 
Activar mc.permitid.. Para adicionar novos números à 
lista de marcações permitidas, seleccione Opções > Novo 
contacto SIM. Precisa do código PIN2 para estas funções.

Sempre que utilizar Marcaç. permitidas, fica 
impossibilitado de estabelecer ligações de dados em 
pacotes, excepto quando envia mensagens curtas através 
de uma ligação de dados em pacotes. Neste caso, o 
número do centro de mensagens e o número de telefone 
do destinatário têm que estar incluídos na lista de 
marcações permitidas.

Quando as marcações permitidas estiverem activadas, 
continua a ser possível efectuar chamadas para o número 
de emergência oficial programado no dispositivo.

Adicionar tons de toque a 
contactos
Quando recebe uma chamada de um contacto ou membro 
do grupo, o dispositivo reproduz o tom de toque escolhido 

(se o número de telefon
com a chamada e o seu
1 Prima  para abrir

a lista de grupos e s
2 Seleccione Opções >

de tons de toque.
3 Seleccione o tom de

contacto individual 

Para remover o tom de t
na lista de tons de toqu

Criar grupos d
1 Em Contactos, prim
2 Seleccione Opções >
3 Escreva um nome pa

predefinido Grupo  
4 Abra o grupo e selec
5 Seleccione um conta

Para adicionar vário
acção em todos os c

6 Seleccione OK para 

Para alterar o nome de 
Mudar nome, introduza
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Remover membros de um grupo
1 Na lista grupos, abra o grupo que pretende modificar.
2 Marque o contacto e seleccione Opções > Remover do 

grupo.
3 Seleccione Sim para remover o contacto do grupo.

 Sugestão! Para verificar a que grupos pertence um 
contacto, marque o contacto e seleccione Opções > 
Pertence a grupos.



70

ições podem estar disponíveis no 
rador de rede ou fornecedor de 

anualmente
e Ferramen. > Definições > 
e acesso e configure as definições 
sso. Siga as instruções dadas pelo 
rviços. Consulte ‘Ligação’, p. 102.

ne Serviços > Opções > Gestor de 
ar favorito. Escreva um nome para 
da página definida para o ponto de 

 de acesso criado como ponto de 
seleccione Opções > Definições > 

tada quando se abre a função 

lgumas fichas importadas para 
 relacionadas com a Nokia. A Nokia 
ponsabiliza por essas páginas. Se 
everá tomar em relação a elas as 
Se
rv

iç
os
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Serviços
Existem páginas de vários fornecedores de serviços 
especificamente concebidas para dispositivos móveis. 
Estas páginas utilizam a linguagem WML (Wireless 
Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup 
Language) ou HTML (HyperText Markup Language).

Verifique a disponibilidade dos serviços, preços e tarifas 
junto do operador de rede ou fornecedor de serviços. Os 
fornecedores de serviços também fornecem instruções 
relativas à utilização dos seus serviços.

Prima  e seleccione Serviços.

 Atalho: Para iniciar uma ligação, prima  sem 
soltar, no modo de espera.

Ponto de acesso a serviços
Para aceder às páginas, são necessárias as definições de 
serviço relativas à página que pretende utilizar. É possível 
receber as definições numa mensagem curta especial do 
operador de rede ou do fornecedor de serviços que oferece 
a página Web. Consulte ‘Dados e definições’, p. 45. Para 
obter mais informações, contacte o operador de rede ou o 
fornecedor de serviços.

 Sugestão! As defin
Web site de um ope
serviços.

Introduzir definições m
1 Prima , seleccion

Ligação > Pontos d
de um ponto de ace
seu fornecedor de se

2 Prima  e seleccio
favoritos > Adicion
a ficha e o endereço 
acesso actual.

3 Para definir o ponto
acesso predefinido, 
Ponto de acesso.

Vista Fichas
A vista fichas é apresen
Serviços.

O dispositivo pode ter a
páginas de Internet não
não garante nem se res
optar por lhes aceder, d
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 apenas serviços fidedignos que 
ado de segurança e protecção 

a, seleccione uma ficha ou 
campo ( ).

, as novas ligações aparecem 
gações já visitadas a roxo. As 
omo ligações têm um limite azul 

tuar selecções, prima .

ara se deslocar para o fim de 
ara o início.

rior ao navegar, seleccione Para 
tiver disponível, seleccione 
ção > Histórico para ver uma 

inas que visitou durante uma 

is recente do servidor, seleccione 
ção > Recarregar.

eleccione Opções > Guardar 
Copyrig

mesmas precauções que toma relativamente a qualquer 
site da Internet, no que diz respeito à segurança e aos 
conteúdos.

 indica a página inicial definida para o ponto de acesso 
predefinido.

Segurança da ligação
Se o indicador de segurança  for apresentado durante 
uma ligação, a transmissão de dados entre o dispositivo e 
o gateway ou servidor da Internet é codificada.

O ícone de segurança não indica que a transmissão de 
dados entre o gateway e o servidor de conteúdo (ou o local 
onde está guardado o recurso solicitado) é segura. O 
operador de rede protege a transmissão de dados entre o 
gateway e o servidor de conteúdo.

Seleccione Opções > Detalhes > Segurança para ver os 
detalhes da ligação, o estado da encriptação e informações 
sobre a autenticação do servidor e do utilizador.

Poderão ser exigidos certificados de segurança para alguns 
serviços, tais como serviços bancários. Para obter mais 
informações, contacte o fornecedor de serviços. Consulte 
também ‘Gestão de certificad.’, p. 106.

Navegar
 Importante: Utilize

ofereçam um nível adequ
contra software nocivo.

Para importar uma págin
introduza o endereço no 

Numa página do browser
sublinhadas a azul e as li
imagens que funcionam c
circundante.

Para abrir ligações e efec

 Atalho: Prima  p
uma página e  ir p

Para ir para a página ante
trás. Se Para trás não es
Opções > Opções navega
lista cronológica das pág
sessão de navegação.

Para obter o conteúdo ma
Opções > Opções navega

Para guardar uma ficha, s
como favorito.
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música (incluindo tons de toque) e 

le e utilize apenas aplicações e 
s que ofereçam um nível adequado 
ão contra software nocivo.

quirir itens
s como tons de toque, imagens, 
temas e clips de vídeo. Estes itens 
ratuitamente ou comprados pelo 
rtados são processados pelas 
o dispositivo. Por exemplo, uma 
de ser gravada na Galeria.

le e utilize apenas aplicações e 
s que ofereçam um nível adequado 
ão contra software nocivo.

, seleccione a ligação e prima .
apropriada para comprar o item.
das as informações fornecidas.
portação, seleccione Aceitar. Para 
ão, seleccione Cancelar.
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rv
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 Sugestão! Para aceder à vista Fichas durante a 
navegação, prima , sem soltar. Para regressar à 
vista do browser, seleccione Opções > Regressar à 
página.

Para guardar uma página enquanto navega, seleccione 
Opções > Opções avançadas > Guardar página. É 
possível guardar páginas na memória do dispositivo ou 
num cartão de memória compatível (se inserido) e 
navegar nessas páginas em modo offline. Para aceder às 
páginas posteriormente, prima  na vista fichas para 
abrir a vista Páginas guardadas.

Para introduzir um novo endereço web, seleccione 
Opções > Opções navegação > Ir p/ endereço web.

É possível importar ficheiros que não possam ser 
mostrados na página do browser, como tons de toque, 
imagens, logotipos do operador, temas e clips de vídeo. 
Para importar um item, seleccione a ligação e prima .

Quando iniciar uma importação, é mostrada uma lista de 
importações em curso, em pausa e concluídas da sessão 
actual de navegação. Para ver a lista, seleccione Opções > 
Ferramentas > Downloads. Seleccione um item na lista e 
seleccione Opções para fazer uma pausa, continuar ou 
cancelar importações em curso; ou abrir, guardar ou 
apagar importações concluídas. 

As protecções de copyright podem impedir a cópia, 
modificação, transferência ou reencaminhamento de 

determinadas imagens, 
outros conteúdos.

 Importante: Insta
outro software de fonte
de segurança e protecç

Importar e ad
É possível importar iten
logotipos do operador, 
podem ser fornecidos g
utilizador. Os itens impo
respectivas aplicações n
fotografia importada po

 Importante: Insta
outro software de fonte
de segurança e protecç

1 Para importar o item
2 Seleccione a opção 
3 Leia com atenção to

Para continuar a im
cancelar a importaç
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 operador de rede e pode não ser 
s, editá-los ou removê-los.

specifique se pretende carregar 
ega. Se escolher Não, para 
 tarde, enquanto navega, 
trar imagens.

olher o tamanho do texto.

e os caracteres de texto não 
ctamente, poderá optar por 
do com o idioma.

ou desactivar a recolha 
pretender continuar a recolher 
ando, no entanto, a pasta na 
cultar pasta.

escolher o que é mostrado 
enas teclas sel. ou Ecrã total.

página inicial.

 uma página Web a importar 
avegação > Abrir pág. procura 

e a navegação.

e o browser reproduza sons 
 Web, seleccione um nível de 
Copyrig

Terminar uma ligação
Para terminar a ligação e ver a página do browser offline, 
seleccione Opções > Opções avançadas > Desligar. Para 
terminar a ligação e fechar o browser, seleccione  
Opções > Sair.

Limpar a memória cache
As informações ou os serviços aos quais acedeu são 
guardados na memória cache do dispositivo.

Uma memória cache é uma localização de memória 
utilizada para guardar dados temporariamente. Se tiver 
tentado aceder ou se tiver acedido a informações 
confidenciais que exijam palavras-passe, limpe a memória 
cache após cada utilização. As informações ou os serviços 
aos quais acedeu são guardados na memória cache. Para 
limpar a memória cache, seleccione Opções > Opções 
avançadas > Limpar cache.

Definições de serviços
Seleccione Opções > Definições e uma das seguintes 
opções:

Ponto de acesso—Alterar o ponto de acesso predefinido. 
Consulte ‘Ligação’, p. 102. Alguns ou todos os pontos de 
acesso podem ter sido predefinidos para o dispositivo pelo 

fornecedor de serviços ou
possível alterá-los, criá-lo

Mostrar imgs. e objs.—E
as imagens enquanto nav
carregar as imagens mais
seleccione Opções > Mos

Tamanho das letras—Esc

Codificação predefin.—S
forem apresentados corre
outra codificação de acor

Favoritos auto.—Activar 
automática de fichas. Se 
fichas automáticas, ocult
vista fichas, seleccione O

Tamanho do ecrã—Para 
durante a navegação: Ap

Página inicial—Definir a 

Procurar página—Definir
quando escolher Opções n
na vista fichas ou durant

Volume—Se pretender qu
incorporados nas páginas
volume.
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Rendering—Se pretender que o esquema da página seja 
apresentado com a maior precisão possível no modo 
Pequeno ecrã, seleccione Por qualidade. Se não 
pretender importar folhas externas de estilos em cascata, 
seleccione Por velocidade.

Cookies—Activar ou desactivar a recepção e o envio de 
cookies.

Script Java/ECMA—Activar ou desactivar a utilização de 
scripts.

Avisos de segurança—Ocultar ou mostrar notificações de 
segurança.

Confirm. envio DTMF—Especifique se pretende confirmar 
antes de o dispositivo enviar tons DTMF durante uma 
conversação de voz. Consulte também ‘Opções durante 
uma chamada de voz’, p. 62.
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 entradas repetem-se 

brar de uma tarefa que tenha de 
a específica
Para definir um alarme, 
im e introduza a Hora do 

rme.
scrição para uma reunião, 
dicionar descrição.

a, seleccione Efectuad..

um alarme para uma nota, 
desactivar o alarme da agenda. 
anece no ecrã. Para terminar o 

ione Parar. Para definir o alarme 
ione Repetir.

ronizar a agenda com um PC 
 o Nokia PC Suite. Ao criar uma 
fina a opção de Sincronização 
Copyrig

Agenda
Utilize a Agenda para o relembrar de reuniões, aniversários 
e manter o controlo das suas tarefas e de outras notas.

Criar entradas da agenda
 Atalho: Na vista diária, semanal ou mensal da 

agenda, prima qualquer tecla ( — ). É aberta uma 
entrada de compromisso e os caracteres que introduzir 
são adicionados ao campo Assunto. Na vista de tarefas, 
é aberta uma entrada de tarefa.

1 Prima  e seleccione 
Agenda > Opções > Nova 
entrada e uma das 
seguintes opções:
Reunião—para o lembrar 
de um compromisso com 
uma data e hora 
específicas.
Lembrete—para escrever 
uma entrada geral para 
um dia
Aniversário—para o 
relembrar de aniversários 

ou datas especiais (as
anualmente)
Tarefas—para o relem
executar até uma dat

2 Preencha os campos. 
seleccione Alarme > S
alarme e Data do ala
Para adicionar uma de
seleccione Opções > A

3 Para guardar a entrad

Quando a agenda emitir 
seleccione Silêncio para 
O texto do lembrete perm
alarme da agenda, selecc
para voltar a tocar, selecc

 Sugestão! Pode sinc
compatível, utilizando
entrada da agenda, de
pretendida.
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das da agenda
já expiradas na Agenda liberta 
dispositivo.

m evento de cada vez, abra a vista 
ções > Apagar entradas > 
as entradas.

 como concluída, seleccione-a na 
ione Opções > Marcar c/ 

 Agenda
ições Tom alarme agenda, Vista 
 começa e Título vista semanal, 
finições.
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Vistas da agenda
 Sugestão! Seleccione Opções > Definições para 

alterar o dia de início da semana ou ver o que aparece 
ao abrir a agenda.

Na vista mensal, as datas que tenham entradas de agenda 
estão marcadas com um pequeno triângulo no canto 
inferior direito. Na vista semanal, os lembretes e 
aniversários aparecem antes das 8:00. Para alternar entre 
a vista mensal, a vista semanal, a vista diária e a vista de 
tarefas, prima .

Para ir para uma data específica, seleccione Opções > Ir 
para data. Para ir para a data actual, prima .

Para enviar uma nota de agenda para um dispositivo 
compatível, seleccione Opções > Enviar.

Para imprimir entradas de agenda numa impressora 
equipada com BPP (Basic Print Profile) com ligação 
Bluetooth (como a HP Deskjet 450 Mobile Printer ou HP 
Photosmart 8150), seleccione Opções > Imprimir.

Gerir as entra
A remoção de entradas 
espaço na memória do 

Para remover mais de u
mensal e seleccione Op
Anteriores a ou Todas 

Para marcar uma tarefa
vista de tarefas e selecc
concluída.

Definições da
Para modificar as defin
predefinida, A semana
seleccione Opções > De
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 Nokia Audio Manager, 
 Suite.

a
a é aberto, é apresentada a 
lista de reprodução. Para ver a 
leccione Opções > Biblioteca 
cas pretendida. Para iniciar a 
seleccione Opções > Reproduzir.

odução e a pausa, durante a 
a, prima  e .

e uma música, prima . Para 
idamente, prima, sem soltar,  
eproduzir a música seguinte ou 

.

úsicas como uma lista de 
pções > Adic. à lista faixas e 
rodução ou seleccione uma lista 

ima  ou .

o de reprodução aleatório e 
s > Reproduç. aleatória. Para 
Copyrig

Minhas
Leitor de música

Prima  e seleccione Minhas > Leitor mús.. O leitor de 
música permite-lhe reproduzir ficheiros de música, bem 
como criar e ouvir listas de reprodução.

 Aviso: Ouça música com um nível de som moderado. 
A exposição contínua a um volume elevado pode causar 
lesões nos seus ouvidos. Não segure o dispositivo junto 
ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, 
uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

Adicionar músicas
Quando é aberto pela primeira vez, o leitor de música 
procura ficheiros de música na memória do dispositivo, 
para criar uma biblioteca de músicas.

Depois de adicionar ou remover ficheiros de música no 
dispositivo, actualize a sua biblioteca de músicas. 
Seleccione Opções > Biblioteca músicas > Opções > 
Actualiz. bib. músicas.

  Sugestão! Pode transferir ficheiros de música do 
dispositivo para um cartão de memória compatível (se 

estiver inserido) com o
disponível no Nokia PC

Reproduzir músic
Quando o leitor de músic
última faixa ou a última 
biblioteca de músicas, se
músicas e a lista de músi
reprodução das músicas, 

Para alternar entre a repr
reprodução de uma músic

Para parar a reprodução d
avançar ou retroceder rap
ou . Para começar a r
anterior, prima  ou 

Para guardar a lista de m
reprodução, seleccione O
crie uma nova lista de rep
de reprodução guardada.

Para ajustar o volume, pr

Para alternar entre o mod
normal, seleccione Opçõe
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à lista faixas. Pode criar uma nova 
dicionar a uma lista existente.

ução, seleccione Listas de faixas. 
a de reprodução, seleccione 
 faixas. Para adicionar mais 
reprodução criada por si, quando 
leccione Opções > Adicionar 

e reprodução, prima . Esta 
e reprodução e não os ficheiros de 

adio (serviço de 

o Visual Radio como um rádio FM 
zação automática e estações 
izar estações que disponibilizem o 
de ver informações sobre o 
crã do dispositivo. O serviço Visual 
pacotes (serviço de rede). Pode 
nto utiliza as outras aplicações.

isual Radio, têm de ser reunidas as 

 estar ligado.
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especificar se a reprodução pára no final da lista de 
reprodução ou recomeça a partir do início da lista de 
reprodução, seleccione Opções > Repetir reprodução.

Ícones do Leitor mús.: —Repetição; —Aleatório; 
—Repetição e aleatório; e —Altifalante 

desactivado.

 Sugestão! Para deixar a aplicação aberta e música a 
reproduzir em segundo plano, prima  para voltar 
ao modo de espera. Para voltar à aplicação, prima  
e seleccione Leitor mús..

Para abrir os seus favoritos na Internet, para importar 
música, seleccione Opções > Download faixas.

Para regressar ao modo de espera e deixar a reprodução 
de música em segundo plano, seleccione Opções > 
Reprod. segundo plano.

Biblioteca de músicas
Para ver a biblioteca de músicas, seleccione Opções > 
Biblioteca músicas. Todas as faixas apresenta uma lista 
de todos as músicas. Para ver as músicas ordenadas, 
seleccione Álbuns, Artistas, Géneros ou Compositores. 
As informações do álbum, artista, género e compositor são 
obtidas a partir das etiquetas ID3 ou M4A dos ficheiros de 
música, se estiverem disponíveis.

Para adicionar músicas, álbuns, artistas, géneros ou 
compositores a uma lista de reprodução, seleccione os 

itens e Opções > Adic. 
lista de reprodução ou a

Para ver listas de reprod
Para criar uma nova list
Opções > Nova lista de
músicas a uma lista de 
estiver a visualizá-la se
faixas.

Para apagar uma lista d
opção só apaga a lista d
música.

Visual R
rede)

Pode utilizar a aplicaçã
tradicional, com sintoni
memorizadas. Se sinton
serviço Visual Radio, po
programa de rádio no e
Radio utiliza dados em 
ouvir o rádio FM enqua

Para utilizar o serviço V
seguintes condições:
• O dispositivo tem de



M
in

ha
s

79ht © 2006 Nokia. All rights reserved.

ltifalante estiver a ser utilizado, 
 pode ser extremamente elevado.

hamadas enquanto ouve rádio. 
 rádio é desligado. Quando a 
a ligar o rádio manualmente.

a de frequências utilizada, com 
re o país recebidas da rede.

io para ouvir rádio com a tampa 
 informações da estação podem 
da tampa. Para desactivar ou 
 prima a tecla da tampa.

radiodifusão depende da 
ádio na área específica em que 

atível ao dispositivo. O fio do 
antena de rádio, razão pela qual 
o livremente. Prima  e 
io.

de estações, seleccione  ou 
o é encontrada, a procura pára. 

 manualmente, seleccione 
nual.
Copyrig

• Tem de estar inserido um cartão SIM válido no 
dispositivo.

• A estação que estiver a ouvir e o operador de rede 
utilizado têm de suportar este serviço.

• Tem de ser definido um ponto de acesso à Internet, para 
aceder ao servidor de Visual Radio do operador. 
Consulte ‘Pontos de acesso’, p. 102.

• A estação deverá ter o ID de serviço Visual Radio 
correcto definido e o serviço Visual Radio activado. 
Consulte ‘Estações guardadas’, p. 80.

Se não tiver acesso ao serviço Visual Radio, é possível que 
os operadores e estações de rádio da sua área não 
suportem Visual Radio. O serviço Visual Radio pode não 
estar disponível em todas as áreas e países.

O rádio FM depende de uma antena diferente da antena de 
comunicações sem fios do dispositivo. Para o rádio FM 
funcionar correctamente, é necessário ligar um auricular 
ou acessório compatível ao dispositivo.

Pode ouvir rádio através do altifalante incorporado ou de 
um auricular compatível. Quando utilizar o altifalante, 
mantenha o auricular ligado ao dispositivo. O fio do 
auricular funciona como antena de rádio, razão pela qual 
o deverá deixar pendurado livremente.

 Aviso: Ouça música com um nível de som moderado. 
A exposição contínua a um volume elevado pode causar 
lesões nos seus ouvidos. Não segure o dispositivo junto 

ao ouvido quando o a
uma vez que o volume

Pode efectuar e atender c
Durante uma chamada, o
chamada terminar, volte 

O rádio selecciona a band
base nas informações sob

Pode utilizar o Visual Rad
do dispositivo fechada. As
ser apresentadas no ecrã 
reactivar o som do rádio,

Ouvir rádio
Note que a qualidade da 
cobertura da estação de r
se encontra.

Ligue um auricular comp
auricular funciona como 
o deverá deixar pendurad
seleccione Minhas > Rad

Para iniciar uma procura 
. Quando uma estaçã

Para alterar a frequência
Opções > Sintonizaç. ma
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visual
ilidade e os custos, bem como para 
ntacte o operador de rede ou o 

ual disponível para uma estação 
 ou Opções > Estação > Inic. 

e serviço visual da estação não 
oduza-o ou seleccione Obter para 
 de estações (serviço de rede).

 ligação ao serviço visual, o ecrã 
sual actual, criado pelo fornecedor 

es de visualização do conteúdo 
es > Definições do ecrã > 
oup. energ..

das
ações no Visual Radio. Para abrir a 
ione Opções > Estações.

 guardada, seleccione Opções > 
er o conteúdo visual disponível 
rviço Visual Radio, seleccione 
ic. serviço visual.
M
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Se tiver memorizado 
estações de rádio, seleccione 

 ou  para ir para a 
estação memorizada 
seguinte ou anterior. Para 
seleccionar a localização de 
memória de uma estação, 
prima a tecla numérica 
correspondente..

Para ajustar o volume, prima 
 ou . Para ouvir rádio 

utilizando o altifalante, 
seleccione Opções > Activar altifalante. 

Para ver as estações disponíveis com base na localização, 
seleccione Opções > Directório estação (serviço de rede).

Para memorizar a estação actualmente sintonizada na 
lista de estações, seleccione Opções > Guardar estação. 
Para abrir a lista de estações guardadas, seleccione 
Opções > Estações. Consulte ‘Estações guardadas’, p. 80.

Para regressar ao modo de espera e deixar o rádio a tocar 
em segundo plano, seleccione Opções  > Reprod. em 
fundo.

Ver o conteúdo 
Para verificar a disponib
subscrever o serviço, co
fornecedor de serviços.

Para ver o conteúdo vis
sintonizada, seleccione 
serviço visual. Se o ID d
tiver sido guardado, intr
o procurar no directório

Depois de estabelecer a
apresenta o conteúdo vi
do conteúdo.

Para ajustar as definiçõ
visual, seleccione Opçõ
Iluminação ou T. lim. p

Estações guarda
Pode guardar até 20 est
lista de estações, selecc

Para ouvir uma estação
Estação > Ouvir. Para v
numa estação com o se
Opções > Estação > In
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ão (Grupos de MI) com tópicos 
edores de serviços mantêm 
is pode iniciar sessão, depois de 
 MI. Os fornecedores de serviços 

refere às funções que suportam.

a iniciar ou continuar uma 
or de MI; Contactos MI para 
o online dos seus contactos MI; 
r ou continuar uma conversa de 
ores de MI; ou Chats gravad. 
I anterior que tenha guardado.

e dos serviços, preços, instruções 
r de rede ou fornecedor de 

es de MI
ições para aceder ao serviço que 
el receber as definições numa 
 do operador de rede ou do 
e oferece o serviço de MI. 
ões’, p. 45. Também pode 
anualmente. Consulte 
 chat’, p. 84.
Copyrig

Para alterar os detalhes da estação, seleccione Opções > 
Estação > Editar.

Definições
Seleccione Opções > Definições e uma das seguintes 
opções:

Tom de início—Seleccione um tom a ser emitido quando a 
aplicação for iniciada.

Início auto. de serviço—Para que o serviço Visual Radio 
seja iniciado automaticamente quando seleccionar uma 
estação guardada que ofereça o serviço visual, seleccione 
Sim.

Ponto de acesso—Para seleccionar o ponto de acesso 
utilizado para a ligação de dados. Não necessita de um 
ponto de acesso para utilizar a aplicação como um rádio 
FM normal.

MIMensagens 
instantâneas (serviço de 
rede)

Prima  e seleccione Minhas > MI.

As mensagens instantâneas (MI) permitem-lhe conversar 
com outras pessoas utilizando mensagens instantâneas e 

aderir a fóruns de discuss
específicos. Vários fornec
servidores de MI nos qua
se registar num serviço de
podem diferir, no que se 

Seleccione Conversas par
conversa com um utilizad
criar, editar ou ver o estad
Grupos de MI para inicia
grupo com vários utilizad
para ver uma sessão de M

Verifique a disponibilidad
e tarifas junto do operado
serviços.

Receber definiçõ
Tem que guardar as defin
pretende utilizar. É possív
mensagem curta especial
fornecedor de serviços qu
Consulte ‘Dados e definiç
introduzir as definições m
‘Definições do servidor de
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ados por contactos de MI que 
s seus grupos.

ra escolher a velocidade a que as 
presentadas.

Para seleccionar a forma como os 
enados: Ordem alfabética ou Por 

Para seleccionar a forma de 
ações de estado online ou offline, 
 ou Manual.

a especificar se os contactos de MI 
são apresentados na lista de 

ores e grupos de MI
a vista Grupos de MI, seleccione 
e procurar por Nome do grupo, 

do utilizador).

es, na vista Contactos MI, 
vo contacto MI > Proc. no 

 por Nome de utilizador, ID do 
telefone e Endereço de e-mail.
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Ligar a um servidor de MI
1 Para se ligar ao servidor MI em utilização, abra MI e 

seleccione Opções > Entrar em sessão. Para alterar o 
servidor predefinido e guardar novos servidores de MI, 
consulte ‘Definições do servidor de chat’, p. 84.

2 Introduza o seu ID do utilizador e a senha e prima  
para entrar em sessão. Pode obter o ID do utilizador e 
a senha para o servidor de MI a partir do fornecedor de 
serviços.

3 Para sair da sessão, seleccione Opções > Sair da 
sessão.

Modificar as definições de MI
Seleccione Opções > Definições > Definições de MI e, 
entre as seguintes opções:

Usar nome de ecrã (mostrado apenas se os grupos de MI 
forem suportados pelo servidor)—Para introduzir uma 
alcunha, seleccione Sim.

Presente no MI—Para permitir que os outros vejam se 
está online, seleccione Activo para todos.

Permitir mensagens de—Para permitir a recepção de 
mensagens de todos, seleccione Todos.

Permitir convites de—Para permitir convites apenas dos 
seus contactos de MI, seleccione Apenas contcts.MI. Os 

convites de MI são envi
pretendem que adira ao

Veloc. desloc. msg.—Pa
novas mensagens são a

Ordenar contactos MI—
contactos de MI são ord
estado online.

Recarregar disponib.—
actualização das inform
seleccione Automático

Contactos offline—Par
com um estado offline 
contactos de MI.

Procurar utilizad
Para procurar grupos, n
Opções > Procurar. Pod
Tópico e Membros (ID 

Para procurar utilizador
seleccione Opções > No
servidor. Pode procurar
utilizador, Número de 
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e mensagens de participantes 
ções > Opções de bloqueio e a 

ns trocadas durante uma 
tiver a participar num grupo de 
Gravar chat. Para parar a 
ões > Parar registo. Para ver os 
rincipal seleccione Chats 

ersas
nta uma lista dos participantes 
 com os quais está a falar. As 
echadas automaticamente 

leccione um participante e 

a, escreva a mensagem e 

onversas sem fechar a conversa, 
 terminar a conversa, seleccione 
ersa.

nversa, seleccione Opções > 
Copyrig

Aderir a grupos de MI
A vista Grupos de MI apresenta uma lista dos grupos de 
MI que guardou ou aos quais aderiu presentemente.

Para aderir a um grupo de MI guardado, prima .

Para aderir a um grupo de MI que não esteja na lista, mas 
cujo ID conheça, seleccione Opções > Aderir a novo 
grupo.

Para abandonar o grupo de MI, seleccione Opções > 
Abandonar grupo MI.

Chat
Depois de aderir a um grupo de MI, poderá ver as 
mensagens que são trocadas e enviar as suas próprias 
mensagens.

Para enviar uma mensagem, escreva-a no campo do editor 
de mensagens e prima .

Para enviar uma mensagem privada a um participante, 
seleccione Opções > Enviar msg. privada.

Para responder a uma mensagem privada que tenha 
recebido, marque a mensagem e seleccione Opções > 
Responder.

Para convidar contactos de MI que estiverem online para 
aderir ao grupo de MI, seleccione Opções > Enviar 
convite.

Para impedir a recepção d
específicos, seleccione Op
opção pretendida.

Gravar chats
Para registar as mensage
conversa ou enquanto es
MI, seleccione Opções > 
gravação, seleccione Opç
chats gravados, na vista p
gravad..

Ver e iniciar conv
A vista Conversas aprese
em conversas individuais
conversas em curso são f
quando sai de MI.

Para ver uma conversa, se
prima .

Para continuar a convers
prima .

Para regressar à lista de c
seleccione Para trás. Para
Opções > Terminar conv

Para iniciar uma nova co
Nova conversa.
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Altere o servidor de MI ao qual 

ara iniciar sessão 
ciar as MI, seleccione Ao arrancar 

 servidor à lista de servidores de MI, 
 Opções > Novo servidor. 

definições:

ome do servidor de chat

o ponto de acesso que deseja 

eço URL do servidor de MI

 ID de utilizador

início de sessão

—adicionar atalhos

Minhas > Ir para.

 são os seguintes:  abre a 
xa entrada e  abre as Notas.
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Para guardar um participante na conversa nos contactos 
de MI, seleccione Opções > Juntar a contcts. MI.

Para enviar respostas automáticas às mensagens 
recebidas, seleccione Opções > Activar resp. autom.. 
Continuará a receber mensagens.

Contactos de MI
Na vista Contactos MI, pode obter as listas de contactos 
de chat, a partir do servidor, ou adicionar um novo 
contacto de chat à lista de contactos. Quando entra em 
sessão no servidor, a lista de contactos de chat 
anteriormente utilizada é obtida automaticamente a 
partir do servidor.

Definições do servidor de chat
Seleccione Opções > Definições > Defs. do servidor. 
Poderá receber as definições numa mensagem curta 
especial do operador de rede ou do fornecedor de serviços 
que oferece o serviço de chat. Pode obter o ID do 
utilizador e a senha do fornecedor de serviços quando se 
registar no serviço. Se não sabe qual é o ID do utilizador 
ou a senha, contacte o fornecedor de serviços.

Servidores—Apresenta uma lista de todos os servidores de 
MI definidos.

Servidor predefinido—
pretende ligar-se.

Tipo entr. sessão MI—P
automaticamente ao ini
aplic..

Para adicionar um novo
seleccione Servidores >
Introduza as seguintes 

Nome do servidor—o n

Ponto acesso em uso—
utilizar para o servidor

Endereço web—o ender

ID do utilizador—o seu

Senha—a sua senha de 

Ir para

Prima  e seleccione 

Os atalhos predefinidos
Agenda,  abre a Cai
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Jogos
Prima  e seleccione Minhas e um jogo. Para obter 
instruções sobre a utilização do jogo, seleccione Opções > 
Ajuda.
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Quantid., introduza o valor que 
O outro campo Quantid. muda 
ra mostrar o valor convertido.

eda base e taxas de 

da > Opções > Taxas de câmbio. 
sões de moedas, tem de seleccionar 
ionar taxas de câmbio. A taxa da 
.

dar a moeda base, terá de 
axas, uma vez que todas as taxas 
nte definidas são eliminadas. 

ma  e seleccione Escritório > 
s para dispositivos compatíveis e 
to (formato .txt) recebidos em 
Es
cr

itó
rio
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Escritório
Calculadora

Para somar, subtrair, multiplicar, dividir, calcular raízes 
quadradas e percentagens, prima  e seleccione 
Escritório > Calculad..

 Nota: Esta calculadora tem uma precisão limitada, 
destinando-se a cálculos simples.

Conversor

Para converter medidas de uma unidade para outra, prima 
 e seleccione Escritório > Conversor.

O Conversor tem uma precisão limitada, pelo que podem 
ocorrer erros de arredondamento.
1 No campo Tipo, seleccione a medida que pretende 

utilizar.
2 No primeiro campo Unidade, seleccione a unidade a 

partir da qual pretende realizar a conversão. No campo 
Unidade seguinte, seleccione a unidade para a qual 
pretende realizar a conversão.

3 No primeiro campo 
pretende converter. 
automaticamente pa

Definir uma mo
câmbio
Seleccione Tipo > Moe
Para poder fazer conver
uma moeda base e adic
moeda base é sempre 1

 Nota: Quando mu
introduzir as novas t
de câmbio previame

Notas

Para escrever notas, pri
Notas. Pode enviar nota
guardar ficheiros de tex
Notas.
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Para imprimir uma nota numa impressora compatível 
equipada com o perfil BPP (Basic Print Profile), utilizando 
a conectividade Bluetooth (por exemplo, a HP Deskjet 
450 Mobile Printer ou HP Photosmart 8150), seleccione 
Opções > Imprimir.

Gravador

Para gravar memos de voz, prima  e seleccione 
Escritório > Gravador. Para gravar uma conversa 
telefónica, abra o Gravador durante uma chamada de voz. 
Durante a gravação, ambas as partes ouvem um tom de 
5 em 5 segundos.

O gravador não pode ser utilizado quando está activa uma 
chamada de dados ou uma ligação GPRS.
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o apresentado no modo de espera, 
e Relógio > Opções > 
e relógio > Analógico ou Digital.
e boas vindas para uma imagem ou 
 e seleccione Ferramen. > 
ne > Geral > Boas vindas.
o menu principal, no menu 
 Opções > Alterar vista > Grelha 

enu principal, no menu principal 
 Mover, Mover para pasta ou 

over as aplicações menos utilizadas 
r as aplicações que utiliza mais 
menu principal.

definir tons

ar os tons de toque, tons de alerta 
tons para diferentes eventos, 
 autores de chamadas, prima  e 
 Perfis.

a  no modo de espera. Escolha 
tivar e seleccione OK.
Pe
rs

on
al

iz
ar
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Personalizar o dispositivo
As aplicações abertas e as pastas que têm aplicações 
abertas são assinaladas por um pequeno ícone no menu 
principal.
• Para utilizar o ecrã de espera para aceder rapidamente 

às aplicações utilizadas com mais frequência, consulte 
‘Modo Espera activa’, p. 90.

• Para alterar a imagem de 
segundo plano do modo 
de espera ou a protecção 
de ecrã, consulte ‘Alterar 
o aspecto do seu 
dispositivo’, p. 89.

• Para personalizar os tons 
de toque, consulte 
‘Perfis—definir tons’, 
p. 88 e ‘Adicionar tons de 
toque a contactos’, p. 68.

• Para alterar os atalhos 
atribuídos às várias 
formas de premir a tecla de navegação e as teclas de 
selecção esquerda e direita no modo de espera, 
consulte ‘Modo de espera’, p. 100. 

• Para configurar o ecrã da tampa, consulte ‘Definições 
do ecrã da tampa’, p. 100.

• Para alterar o relógi
prima  e seleccion
Definições > Tipo d

• Para alterar a nota d
animação, prima 
Definições > Telefo

• Para alterar a vista d
principal, seleccione
ou Lista.

• Para reorganizar o m
seleccione Opções >
Nova pasta. Pode m
para pastas e coloca
frequentemente no 

Perfis—

Para definir e personaliz
de mensagem e outros 
ambientes ou grupos de
seleccione Ferramen. >

Para alterar o perfil, prim
o perfil que pretende ac
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da para serem enviadas 

line não é possível nem efectuar 
excepto para alguns números de 
ar outras funções que requeiram 
a efectuar chamadas, terá 
unção de telefone, alterando os 
 tiver sido bloqueado, introduza 

, prima a tecla  e seleccione 
 reactiva as transmissões sem 
ensidade suficiente do sinal). 
 esteja activada antes de entrar 
activada. A ligação Bluetooth 

activada, depois de sair do perfil 
ões’, p. 92.

o aspecto do seu 
ivo
 visor, por exemplo, o papel de 
  e seleccione Ferramen. > 
dicado por . Em Temas pode 
tros temas ou seleccionar 
ersonalizar ainda mais os temas. 
artão de memória (se estiver 
Copyrig

 Sugestão! No modo de tampa fechada, prima  
repetidamente, até o perfil pretendido estar seleccionado 
no ecrã da tampa e prima a tecla da tampa.

Para modificar um perfil, prima  e seleccione 
Ferramen. > Perfis. Marque o perfil e seleccione Opções > 
Personalizar. Seleccione a definição que pretende alterar e 
prima  para abrir as opções. Os tons guardados no 
cartão de memória são indicados por . Pode percorrer 
a lista de tons e ouvir cada um deles antes de fazer a sua 
selecção. Para parar o som, prima qualquer tecla.

Quando pretender escolher um tom, a Download tons abre 
uma lista de fichas. Pode escolher uma ficha e iniciar a 
ligação a uma página Web para importar tons.

Se pretender ouvir o nome do autor da chamada quando o 
dispositivo tocar, seleccione Opções > Personalizar > 
Dizer nome autor ch. > Activado. O nome do autor da 
chamada tem de ser guardado nos Contactos.

Para criar um novo perfil, seleccione Opções > Criar novo.

Perfil offline
O perfil Offline permite-lhe utilizar o dispositivo sem se 
ligar à rede sem fios. Quando activa o perfil Offline, a 
ligação à rede celular é desactivada, conforme indicado por 

 na área do indicador de intensidade do sinal. Todos os 
sinais de telefone celular de e para o dispositivo são 
impedidos. Se tentar enviar mensagens, estas serão 

colocadas na caixa de saí
posteriormente.

 Aviso: No perfil off
ou receber chamadas, 
emergência, nem utiliz
cobertura de rede. Par
primeiro de activar a f
perfis. Se o dispositivo
o código de bloqueio.

Para sair do perfil Offline
outro perfil. O dispositivo
fios (desde que exista int
Caso a ligação Bluetooth
no perfil Offline, será des
será automaticamente re
Offline. Consulte ‘Definiç

Alterar 
disposit

Para alterar o aspecto do
parede e os ícones, prima
Temas. O tema activo é in
agrupar elementos de ou
imagens da Galeria para p
Os temas guardados no c
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inserido) são indicados por . Os temas guardados no 
cartão de memória não estarão disponíveis se este não 
estiver inserido no dispositivo. Se pretender utilizar os 
temas guardados no cartão de memória sem este estar 
inserido, guarde-os primeiro na memória do dispositivo.

Para abrir uma ligação ao browser e importar mais temas, 
seleccione Download temas.

Para activar um tema, marque-o e seleccione Opções > 
Aplicar. Para pré-visualizar um tema antes de activá-lo, 
seleccione Opções > Pré-visualizar.

Para modificar temas, marque um tema e seleccione 
Opções > Editar para alterar as definições de Papel de 
parede e Poupança de energia.

Para repor as definições originais do tema escolhido, 
seleccione Opções > Restaur. tema orig. quando 
modificar um tema.

Modo Espera activa
Utilize o ecrã do modo de espera para aceder rapidamente 
às aplicações utilizadas com mais frequência. Por 
predefinição, o modo de espera activa encontra-se 
activado.

Prima , seleccione Ferramen. > Definições > 
Telefone > Modo de espera > Espera activa e prima  
para activar e desactivar a espera activa.

O ecrã de espera activa
mostrado com as aplica
predefinidas na parte 
superior do ecrã e com 
agenda, tarefas e event
leitor listados abaixo.

Seleccione uma aplicaç
evento e prima .

Os atalhos standard da 
de navegação disponíve
modo de espera não po
ser utilizados quando o 
de espera activa está ac

Para alterar os atalhos 
, seleccione Ferrame

Modo de espera > Apli

Alguns atalhos poderão
alterá-los.
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Serial Port, Dial-Up Networking, 
ric Object Exchange, Object 
Imaging, SIM Access e Human 
rantir a interoperabilidade com 
portam a tecnologia Bluetooth, 
ertificados para este modelo. 
os outros dispositivos, para 
ompatibilidade com este 

 corresponde a um serviço ou 
o de ligação de diferentes 

plo, o perfil Handsfree é utilizado 
positivo mãos-livres e o seu 
xista compatibilidade entre 
 de suportar os mesmos perfis.

podem existir restrições 
o da tecnologia Bluetooth. 
ocais ou o operador de rede.

om tecnologia Bluetooth ou que 
 sejam executadas em segundo 
o de outras funções, aumenta o 
uz a duração da mesma.
Copyrig

Conectividade
Conectividade Bluetooth

Pode estabelecer uma ligação sem fios a outros 
dispositivos compatíveis com tecnologia sem fios 
Bluetooth. Os dispositivos compatíveis podem incluir 
telemóveis, computadores e acessórios, como auriculares e 
kits para viatura. Pode utilizar a conectividade Bluetooth 
para: enviar imagens, clips de vídeo, música, clips de som e 
notas; estabelecer uma ligação sem fios ao seu PC 
compatível (por exemplo, para transferir ficheiros); 
estabelecer uma ligação a uma impressora compatível e 
imprimir imagens com Impressão img. Consulte 
‘Impressão de imagens’, p. 33.

Como os dispositivos com tecnologia Bluetooth 
comunicam através de ondas de rádio, não é necessário 
que o seu dispositivo e o outro dispositivo estejam em linha 
de vista directa. Os dois dispositivos apenas têm de estar a 
uma distância inferior a 10 metros um do outro, embora a 
ligação possa estar sujeita a interferências resultantes de 
obstruções como paredes ou outros dispositivos 
electrónicos.

Este dispositivo é compatível com o Bluetooth 
Specification 1.2 e suporta os seguintes perfis: Basic 

Printing, Generic Access, 
Headset, Handsfree, Gene
Push, File Transfer, Basic 
Interface Device. Para ga
outros dispositivos que su
utilize acessórios Nokia c
Consulte os fabricantes d
determinar a respectiva c
dispositivo.

 Glossário: Um perfil
função e define o mod
dispositivos. Por exem
para interligar um dis
dispositivo. Para que e
dispositivos, estes têm

Em determinados locais, 
relativamente à utilizaçã
Consulte as autoridades l

A utilização de funções c
permitam que as funções
plano durante a utilizaçã
consumo da bateria e red
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o para estabelecer ligação à rede, 

to
 SIM remoto com um kit para 
ve a conectividade Bluetooth e a 
IM remoto com o seu dispositivo. 
ste modo, os dois dispositivos têm 
 emparelhamento tem de ser 
itivo. Ao realizar o 
 um código de 16 dígitos e defina 
 autorizado. Consulte ‘Emparelhar 

ve o modo de SIM remoto a partir 

 remoto está activo no Nokia N71, 
 é apresentada no modo de espera. 
s está desactivada, conforme 

rea do indicador de intensidade do 
ar os serviços ou funções do cartão 
e cobertura da rede celular.

m fios está em modo de SIM 
ar um acessório compatível ligado, 
ra, para efectuar ou receber 
 o dispositivo sem fios não poderá 
adas, à excepção das chamadas 

ergência programados no 
r chamadas a partir do dispositivo, 
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Não é possível utilizar a conectividade Bluetooth quando 
o dispositivo se encontra bloqueado. Consulte 
‘Segurança’, p. 104 para obter mais informações acerca do 
bloqueio do dispositivo.

Definições
Prima  e seleccione Minhas > Bluetooth. Quando 
abrir a aplicação pela primeira vez, é-lhe pedido para 
definir um nome para o dispositivo. Depois de ter definido 
a conectividade Bluetooth e de ter alterado Visibilid.meu 
telefone para Visível a todos, o seu dispositivo e este 
nome podem ser vistos por outros utilizadores com 
dispositivos Bluetooth.

Seleccione uma das seguintes opções:

Bluetooth—Para estabelecer uma ligação sem fios a outro 
dispositivo compatível, defina a conectividade Bluetooth 
como Activado e, em seguida, estabeleça uma ligação.

Visibilid.meu telefone—Para permitir que o seu 
dispositivo seja detectado por outros dispositivos com 
tecnologia Bluetooth, seleccione Visível a todos. Para o 
ocultar de outros dispositivos, seleccione Oculto.

Nome meu telefone—Edite o nome do dispositivo.

Modo de SIM remoto—Para activar outro dispositivo, 
como um kit para viatura compatível, de modo a utilizar o 

cartão SIM no dispositiv
seleccione Ligado.

Modo de SIM remo
Para utilizar o modo de
viatura compatível, acti
utilização do modo de S
Antes de poder activar e
de ser emparelhados e o
iniciado no outro dispos
emparelhamento, utilize
o outro dispositivo como
dispositivos’, p. 94. Acti
do outro dispositivo.

Quando o modo de SIM
a indicação SIM remoto
A ligação à rede sem fio
assinalado por  na á
sinal, e não poderá utiliz
SIM que necessitarem d

Quando o dispositivo se
remoto, só poderá utiliz
como um kit para viatu
chamadas. Neste modo,
efectuar quaisquer cham
para os números de em
dispositivo. Para efectua
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ar texto, abra Notas, escreva o 
ções > Enviar > Por Bluetooth.

 está guardado o item que 
emplo, para enviar uma imagem 
 compatível, abra a Galeria.
ções > Enviar > Por Bluetooth. 
cnologia Bluetooth e que se 
ce começam a ser apresentados 

 —computador, —telefone, 
udio ou vídeo e —outro 

ocura, seleccione Parar.
vo ao qual pretende estabelecer 

 exigir o emparelhamento antes 
os, é emitido um tom e é 

o de uma senha. Consulte 
os’, p. 94.
estabelecida é mostrada a nota 

través de Bluetooth não são 
das da aplicação Msgs..

 procura, alguns dispositivos 
s o endereço exclusivo (endereço 
ber qual o endereço exclusivo do 
Copyrig

é necessário sair primeiro do modo de SIM remoto. Se o 
dispositivo tiver sido bloqueado, introduza primeiro o 
código para desbloqueá-lo.

Para sair do modo de SIM remoto, prima  e Sair modo 
SIM rem..

Sugestões de segurança
Quando não estiver a utilizar a conectividade Bluetooth, 
seleccione Bluetooth > Desactivado ou Visibilid.meu 
telefone > Oculto.

Não emparelhe com um dispositivo desconhecido.

Enviar dados
Podem existir várias ligações Bluetooth activas em 
simultâneo. Por exemplo, se estiver ligado a um auricular 
compatível, também pode transferir ficheiros para outro 
dispositivo compatível em simultâneo.

Indicadores de conectividade Bluetooth
• Quando o símbolo  é apresentado no modo de 

espera, significa que a conectividade Bluetooth está 
activa.

• Quando o símbolo  está intermitente, significa que 
o seu dispositivo está a tentar estabelecer ligação com 
o outro dispositivo.

• Quando o símbolo  é apresentado continuamente, 
significa que estão a ser transmitidos dados.

 Sugestão! Para envi
texto e seleccione Op

1 Abra a aplicação onde
pretende enviar. Por ex
para outro dispositivo

2 Seleccione o item e Op
Os dispositivos com te
encontrarem no alcan
no visor.
Ícones de dispositivos:

—dispositivo de á
dispositivo.
Para interromper a pr

3 Seleccione o dispositi
ligação.

4 Se o outro dispositivo
da transmissão de dad
solicitada a introduçã
‘Emparelhar dispositiv

5 Quando a ligação for 
A enviar dados.

As mensagens enviadas a
guardadas na pasta Envia

 Sugestão! Durante a
podem mostrar apena
de dispositivo). Para sa
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s ligações entre o seu dispositivo e 
ser efectuadas sem o seu 
ecessária uma aceitação ou 
o. Utilize este estado para os seus 
 auricular ou PC compatível, ou 
rtençam a alguém da sua 
 dispositivos autorizados na vista 
os.

É necessário aceitar sempre em 
 ligação deste dispositivo.

relhamento, seleccione o 
 Opções > Apagar. Se pretender 
relhamentos, seleccione Opções > 

er actualmente ligado a um 
 o emparelhamento com o mesmo, 
diatamente e a ligação é desligada.

través da conectividade Bluetooth, 
he perguntado se pretende aceitar 
,  é mostrado e o item é 
e entrada em Msgs.. As 
ravés da conectividade Bluetooth 
olo . Consulte ‘Caixa de 
gens’, p. 44.
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dispositivo, introduza o código *#2820# no modo de 
espera.

Emparelhar dispositivos
Para abrir a vista de dispositivos emparelhados ( ), na 
vista principal da aplicação Bluetooth prima .

Antes de emparelhar, crie a sua própria senha (1—16 
dígitos) e acorde com o proprietário do outro dispositivo 
para utilizar a mesma senha. Os dispositivos que não têm 
interface de utilizador têm uma senha predefinida de 
fábrica. A senha é utilizada apenas uma vez.

Para emparelhar com um dispositivo, seleccione Opções > 
Novo disp.emparelh.. Os dispositivos com tecnologia 
Bluetooth sem fios e que se encontrarem no alcance 
começam a ser apresentados no visor. Seleccione o 
dispositivo e introduza a senha. A mesma senha também 
tem de ser introduzida no outro dispositivo. Depois do 
emparelhamento, o dispositivo fica guardado na vista 
dispositivos emparelhados.

Os dispositivos emparelhados são indicados por  na 
procura de dispositivos. 

Para definir um dispositivo como autorizado ou não 
autorizado, marque um dispositivo e seleccione entre as 
seguintes opções:

Definir como autor.—A
este dispositivo podem 
conhecimento. Não é n
autorização em separad
dispositivos, como o seu
para dispositivos que pe
confiança.  indica os
dispositivos emparelhad

Definir como n/ aut.—
separado os pedidos de

Para cancelar um empa
dispositivo e seleccione
cancelar todos os empa
Apagar todos.

 Sugestão! Se estiv
dispositivo e apagar
este é removido ime

Receber dados
Quando recebe dados a
é emitido um tom e é-l
a mensagem. Se aceitar
colocado na pasta Cx. d
mensagens recebidas at
são indicadas pelo símb
entrada—receber mensa
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alize o ficheiro pretendido na 
r de ficheiros e seleccione 
r infravermelhos.

os não for iniciada no espaço de 
o da porta de IV, a ligação é 
iniciada.

or IV são colocados na pasta Cx. 
ns. As novas mensagens de IV 

lo .

ica intermitente, significa que o 
igar-se ao outro dispositivo ou 

é apresentado continuamente, a 
e o dispositivo está pronto para 
ravés da porta de IV.

ad.

 para a qual vai utilizar o cabo 
 e seleccione Conectiv. > Cabo 
r, PC Suite ou Transferência de 
Copyrig

Desligar a conectividade Bluetooth
Para desligar a conectividade Bluetooth, seleccione 
Bluetooth > Desactivado.

Ligação por 
infravermelhos

Os infravermelhos (IV) permitem transferir dados, tais 
como cartões de visita, notas da agenda e ficheiros 
multimédia, para e de um dispositivo compatível.

Não aponte o feixe dos raios de IV na direcção dos olhos 
nem o deixe interferir com outros dispositivos de IV. Este 
dispositivo é um produto laser Classe 1.

Enviar e receber dados:
1 Certifique-se de que as portas de IV dos dispositivos 

emissor e receptor estão voltadas uma para a outra e de 
que não existem obstruções entre os dispositivos. A 
distância ideal entre os dois dispositivos é de 1 metro, 
no máximo.

2 O utilizador do dispositivo receptor activa a porta de IV.
Para activar a porta de IV do seu dispositivo para 
receber dados, prima  e seleccione Minhas > 
Infraverm..

3 O utilizador do dispositivo emissor selecciona a função 
de IV pretendida, para iniciar a transferência de dados.

Para enviar dados, loc
aplicação ou no gesto
Opções > Enviar > Po

Se a transferência de dad
1 minuto após a activaçã
cancelada e terá de ser re

Todos os itens recebidos p
de entrada, em Mensage
são indicadas pelo símbo

Quando o símbolo  f
dispositivo está a tentar l
que a ligação se perdeu.

Quando o símbolo  
ligação de IV está activa 
enviar e receber dados at

Cabo d

Para seleccionar a função
de dados USB, prima 
dad. > Perguntar ao liga
dados.
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e ligações

Minhas > Gest. ligs.. Para ver o 
ados ou terminar ligações nas 
ccione Lig. dados act..

os
ivas, pode ver as ligações de dados 
ados ( ) e ligações de dados por 

al de facturação das chamadas, por 
 rede, pode apresentar variações, 
s de rede, os arredondamentos de 

ão, seleccione Opções > Desligar. 
ções abertas, seleccione Opções > 

uma ligação, seleccione Opções > 
presentados dependem do tipo de 
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Ligações ao PC
Pode utilizar o seu dispositivo com várias aplicações de 
conectividade de PC e comunicações de dados. Por 
exemplo, com o Nokia PC Suite, pode transferir imagens 
entre o seu dispositivo e um PC compatível.

Crie sempre a ligação a partir do PC, para realizar a 
sincronização com o dispositivo.

O dispositivo como um modem
Pode utilizar o dispositivo como um modem, para enviar e 
receber e-mail ou para estabelecer uma ligação à Internet 
com um PC compatível, utilizando a conectividade 
Bluetooth, infravermelhos ou um cabo de dados USB. Para 
obter instruções pormenorizadas, utilize o manual do 
utilizador do Nokia PC Suite.

 Sugestão! Quando utilizar o Nokia PC Suite pela 
primeira vez, inicie o assistente Estabelecer Ligação, 
para ligar o seu dispositivo a um PC compatível e para 
utilizar o Nokia PC Suite.

Gestor d

Prima  e seleccione 
estado das ligações de d
redes GSM e UMTS, sele

Ligações de dad
Na vista de ligações act
abertas: chamadas de d
pacotes (  e ).

Nota:  O tempo re
parte do operador de
consoante as funçõe
facturação, etc.

Para terminar uma ligaç
Para fechar todas as liga
Desligar todas.

Para ver os detalhes de 
Detalhes. Os detalhes a
ligação.
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o a sincronização estiver 

registo que mostra o estado da 
ntidade de entradas que foram 
das, apagadas ou ignoradas (não 
ositivo ou no servidor, seleccione 

e dispositivos

inhas > Gestor dis.. Poderá 
s de configuração diferentes do 
dor de rede, fornecedor de 
nto de gestão de informações 
ções de configuração poderão 
os de acesso para ligações de 
 utilizadas por diferentes 

o a um servidor e receber 
o para o seu dispositivo, marque 
ções > Iniciar configuração.

a recepção de definições de 
ornecedores de serviços, 
ivar configuraç. ou Desactivar 
Copyrig

Sincronização

Prima  e seleccione Minhas > Sincroniz.. Sincroniz. 
permite-lhe sincronizar notas, a agenda, os contactos ou o 
e-mail com diversas aplicações de agenda ou de livro de 
endereços compatíveis, num computador compatível ou na 
Internet. Também pode criar ou editar definições de 
sincronização.

A aplicação de sincronização utiliza a tecnologia SyncML 
para a sincronização. Para obter informações sobre 
compatibilidade SyncML, contacte o fornecedor da 
aplicação com a qual pretende sincronizar os dados do 
dispositivo.

Poderá receber definições de sincronização numa 
mensagem de texto especial. Consulte ‘Dados e definições’, 
p. 45.

Dados de sincronização
Na vista principal de Sincroniz., poderá ver os diferentes 
perfis de sincronização.
1 Seleccione um perfil de sincronização e Opções > 

Sincronizar. O estado da sincronização é apresentado 
no visor.
Para cancelar a sincronização antes da mesma 
terminar, seleccione Cancelar.

Será notificado quand
concluída.

2 Para ver o ficheiro de 
sincronização e a qua
adicionadas, actualiza
sincronizadas) no disp
Sim.

Gestor d

Prima  e seleccione M
receber perfis e definiçõe
servidor a partir do opera
serviços ou do departame
empresariais. Estas defini
incluir definições de pont
dados e outras definições
aplicações do dispositivo.

Para estabelecer a ligaçã
definições de configuraçã
um perfil e seleccione Op

Para permitir ou recusar 
configuração a partir de f
seleccione Opções > Act
configur..
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Definições de perfil do servidor
Contacte o fornecedor de serviços para obter as definições 
correctas. 

Nome do servidor—Introduza um nome para o servidor de 
configurações.

ID do servidor—Introduza o ID exclusivo para identificar 
o servidor de configurações.

Senha do servidor—Introduza uma senha para identificar 
o seu dispositivo ao servidor.

Ponto de acesso—Seleccione um ponto de acesso a ser 
utilizado durante a ligação ao servidor.

Endereço do host—Introduza o endereço web do servidor.

Porta—Introduza o número da porta do servidor.

Nome do utilizador e Senha—Introduza o seu nome do 
utilizador e a senha.

Permitir configuraç.—Para receber definições de 
configuração do servidor, seleccione Sim.

Aceit.aut.todos peds.—Se pretender que o dispositivo 
solicite confirmação antes de aceitar uma configuração 
do servidor, seleccione Não.
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o efectivas até serem novamente 

ração do idioma afecta os 
s especiais disponíveis ao 
 o dicionário de texto previsível 

 definir a introdução assistida de 
ara os editores do dispositivo. 

visível não está disponível para 

ou nota de boas-vindas aparece 
re que ligar o telefone. 

ara utilizar a imagem 
screver uma nota de boas vindas 
nar uma imagem na Galeria.

ode repor algumas das definições 
 do código de bloqueio. Consulte 
one e SIM’, p. 105. Depois de 
ositivo poderá demorar mais 
ntos e ficheiros não são 

finir a tecla lateral para ser 
de voz ou "premir para falar".
Copyrig

Ferramen.
Definições

Para alterar as definições, prima  e seleccione 
Ferramen. > Definições. Para abrir um grupo de 
definições, prima . Seleccione uma definição que 
pretenda alterar e prima .

Algumas definições podem ser previamente definidas para 
o dispositivo pelo operador rede ou fornecedor de serviços 
e não poderá alterá-las.

Defs. do tlm.

Geral
Idioma do telefone—A alteração do idioma dos textos do 
ecrã no dispositivo afecta também o formato da data e 
hora e os separadores utilizados, por exemplo, em cálculos. 
Automático escolhe o idioma de acordo com as 
informações do cartão SIM. Depois de alterar o idioma do 
texto do ecrã, o dispositivo é reiniciado.

A alteração das definições de Idioma do telefone ou 
Idioma de escrita afecta todas as aplicações do seu 

dispositivo, permanecend
alteradas.

Idioma de escrita—A alte
caracteres e os caractere
escrever texto, bem como
utilizado.

Texto assistido—Permite
texto como Sim ou Não p
O dicionário de texto pre
todos os idiomas.

Boas vindas—O logótipo 
por breves instantes semp
Seleccione Predefinido p
predefinida, Texto para e
ou Imagem para seleccio

Defin. originais telef.—P
originais. Para tal, precisa
‘Segurança’, p. 104, ‘Telef
repor as definições, o disp
tempo a ligar. Os docume
afectados.

Tecla de voz—Permite de
utilizada para comandos 
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leccione o período limite de tempo 
 poupança de energia.

eleccione um período de tempo 
 de fundo do ecrã se desliga.

da tampa
rilho do visor da tampa para mais 

 alteração do brilho do visor da 
ho do visor principal.

cione e recorte uma imagem de 
e apresentação da hora no ecrã da 
ra.

ccione o tipo de poupança de 
a, o respectivo intervalo de tempo 

 imagem ou animação como 
o intervalo de tempo antes de a 
r activada.

—Seleccione Sim para atender as 
pa.

 ch.

ode configurar o seu número de 
apresentado (Sim) ou ocultado 
em está a efectuar a chamada; 
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Modo de espera
Espera activa—Utilize atalhos para as aplicações, no 
modo de espera. Consulte ‘Modo Espera activa’, p. 90.

Tecla selecção esq.—Permite atribuir um atalho à tecla de 
selecção esquerda ( ) no modo de espera.

Tecla selecç. direita—Permite atribuir um atalho à tecla 
de selecção direita ( ) no modo de espera.

Aplics. espera activa—Seleccione os atalhos de 
aplicações que pretende que sejam apresentados no modo 
de espera activa. Esta definição só está disponível se o 
Espera activa estiver activado.

Também pode atribuir atalhos de teclado para diferentes 
pressões da tecla de navegação. Os atalhos da tecla de 
navegação não ficam disponíveis se a Espera activa 
estiver activada.

Logotipo operador—Esta definição só está disponível se 
tiver recebido e guardado um logótipo do operador. 
Seleccione Desactivado se não pretender visualizar o 
logótipo.

Ecrã
Brilho—Ajuste o nível básico de brilho do ecrã, para mais 
claro ou mais escuro. Contudo, em condições extremas de 
luminosidade, o brilho do ecrã é ajustado 
automaticamente.

T. lim. poup. energ.—Se
após o qual é activada a

Tempo limite da luz—S
limite após o qual a luz

Definições do ecrã 
Brilho—Pode alterar o b
claro ou mais escuro. A
tampa não afecta o bril

Papel de parede—Selec
fundo e defina o modo d
tampa no modo de espe

Protector de ecrã—Sele
energia do visor da tamp
e se é apresentada uma
protector de ecrã após 
poupança de energia se

Resp. se tampa aberta
chamadas abrindo a tam

Defs da

Enviar meu número—P
telefone de modo a ser 
(Não) à pessoa para qu



Fe
rr

am
en

.

101ht © 2006 Nokia. All rights reserved.

arcar números atribuídos às 
a (  - ), prima a tecla sem 
‘Marcação rápida de um número 

ara atender uma chamada 
er tecla à excepção de , 

ne Sim.

a definição (serviço de rede) só é 
IM suportar dois números de 
inhas telefónicas. Seleccione 
e pretende utilizar para efectuar 
gens curtas. Qualquer que seja a 
r atendidas chamadas em ambas 
ha 2 e não tiver subscrito este 
possível efectuar chamadas. 
ida,  é mostrado no modo de 

rnar entre as linhas telefónicas, 
, no modo de espera.

edir a selecção de linhas (serviço 
ctivar se for suportado pelo 
sta definição, precisa do código 
Copyrig

alternativamente, esta opção poderá ser definida pelo 
operador de rede ou fornecedor de serviços, quando fizer 
uma subscrição (Definido p/ rede) (serviço de rede).

Chamadas em espera—Se tiver activado as chamadas em 
espera (serviço de rede), a rede irá notificá-lo de uma nova 
chamada, quando tiver uma chamada em curso. Active 
(Activar) ou desactive a função (Cancelar) ou verifique se 
está activada (Verificar o estado).

Rej. cham. com SMS—Para enviar uma mensagem curta 
ao autor da chamada a informá-lo do motivo pelo qual não 
pode atender a chamada, seleccione Sim. Consulte 
‘Atender ou rejeitar uma chamada’, p. 61.

Texto da mensagem—Escreva o texto que será enviado 
numa mensagem curta quando rejeitar uma chamada.

Imag. na ch. de vídeo—Pode negar o envio de vídeo 
quando receber uma chamada de vídeo. Seleccione uma 
imagem estática para ser apresentada em vez do vídeo.

Remarcação automát.—Para definir o dispositivo para 
efectuar um máximo de 10 tentativas de ligação, após uma 
tentativa de chamada sem êxito. Para parar a remarcação 
automática, prima .

Resumo após ch.—Active esta definição se pretender que 
o dispositivo mostre por breves instantes a duração 
aproximada da última chamada.

Marcação rápida—Para m
teclas de marcação rápid
soltar. Consulte também 
de telefone’, p. 55.

Atend. c/ qualq. tecla—P
recebida premindo qualqu

,  e , seleccio

Linha em utilização—Est
apresentada se o cartão S
subscritor, ou seja, duas l
qual a linha telefónica qu
chamadas e enviar mensa
linha escolhida, podem se
as linhas. Se escolher Lin
serviço de rede, não será 
Quando a linha 2 é escolh
espera.

 Sugestão! Para alte
prima , sem soltar

Troca de linha—Para imp
de rede), seleccione Desa
cartão SIM. Para alterar e
PIN2.
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 de pontos de acesso numa 
o fornecedor de serviços. Consulte 
45. Alguns ou todos os pontos de 
finidos para o seu dispositivo, pelo 
u operador de rede, e é possível 
, criá-los, editá-los ou removê-los. 

 acesso protegido.

 acesso de dados em pacotes.

to de acesso, seleccione Opções > 
ra modificar as definições de um 
ione Opções > Modificar. Siga as 
cedor de serviços.

bua um nome descritivo à ligação.

Seleccione o tipo de ligação de 

 de dados seleccionada, só estão 
s campos de definições. Preencha 
os com A ser definido ou com um 

e deixar em branco outros campos, 
rário fornecida pelo seu fornecedor 

 ligação de dados, o fornecedor de 
 suportar esta função e, se for 
ra o cartão SIM.
Fe
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Ligação

Ligações de dados e pontos de acesso
O seu dispositivo suporta ligações de dados em pacotes, 
tais como GPRS na rede GSM. Quando utiliza o dispositivo 
nas redes GSM e UMTS, é possível ter várias ligações de 
dados activas em simultâneo e os pontos de acesso podem 
partilhar uma ligação de dados.

É necessário um ponto de acesso para estabelecer uma 
ligação de dados. Pode definir vários tipos de pontos de 
acesso:
• Ponto de acesso MMS para enviar e receber 

mensagens multimédia
• Ponto de acesso da aplicação Serviços para visualizar 

páginas WML ou XHTML
• Ponto de acesso à Internet (IAP) para enviar e receber 

e-mail e ligar-se à Internet

Consulte o fornecedor de serviços para saber qual o ponto 
de acesso necessário para o serviço a que pretende aceder. 
Para obter informações sobre a disponibilidade e 
subscrição dos serviços de ligação de dados em pacotes, 
contacte o operador de rede ou o fornecedor de serviços.

Pontos de acesso
Pode receber definições
mensagem, enviada pel
‘Dados e definições’, p.
acesso podem ser prede
fornecedor de serviços o
que não possa alterá-los

 indica um ponto de

 indica um ponto de

Para criar um novo pon
Novo ponto acesso. Pa
ponto de acesso, selecc
instruções do seu forne

Nome da ligação—Atri

Portadora dos dados—
dados.

Dependendo da ligação
disponíveis determinado
todos os campos marcad
asterisco vermelho. Pod
salvo indicação em cont
de serviços.

Para poder utilizar uma
serviços de rede tem de
necessário, activá-la pa
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enas para IPv4)—Introduza o 
o. 

. nomes principal:, introduza o 
NS principal. Em Serv. nomes 
ereço IP do servidor de DNS 
rnecedor de serviços de Internet 
s.

efina o endereço do servidor 

roduza o número da porta proxy.

a página inicial.

iniç. avançadas e, entre as 

eço IP telefone (endereço IP do 
subrede (endereço IP de 
edefinido (o gateway) e 
a os endereços IP dos servidores 
io. Contacte o fornecedor de 
obter estes endereços.

eço DNS—Seleccione 
cido ou Definido p/ utiliz..

ra Ad-hoc)—Para introduzir um 
anualmente, seleccione Defin. 
Copyrig

Dados em pacotes

Siga as instruções do seu fornecedor de serviços.

Nome ponto acesso—Permite obter o nome do ponto de 
acesso junto do operador de rede ou fornecedor de 
serviços.

Nome do utilizador—O nome do utilizador pode ser 
necessário para estabelecer uma ligação de dados e é 
normalmente fornecido pelo fornecedor de serviços.

Pedir senha—Se tiver de introduzir uma senha sempre que 
iniciar sessão num servidor, ou se não pretender guardar a 
senha no dispositivo, seleccione Sim.

Senha—Poderá ser necessária uma senha para estabelecer 
uma ligação de dados, sendo normalmente fornecida pelo 
fornecedor de serviços.

Autenticação—Permite definir o nível de autenticação: 
Normal ou Segura.

Página inicial—Dependendo do ponto de acesso que está 
a configurar, escreva o endereço Web ou o endereço do 
centro de mensagens multimédia.

Seleccione Opções > Definiç. avançadas para alterar as 
seguintes definições:

Tipo de rede—Seleccione o tipo de protocolo de Internet: 
Definições IPv4 ou Definições IPv6. As outras definições 
dependem do tipo de rede escolhida.

Endereço IP telefone (ap
endereço IP do dispositiv

Endereço DNS—Em Serv
endereço IP do servidor D
secund.:, introduza o end
secundário. Contacte o fo
para obter estes endereço

Ender.servidor proxy—D
proxy.

Número porta proxy—Int

Página inicial—Defina um

Seleccione Opções > Def
seguintes opções:

Definições IPv4 > Ender
dispositivo), Máscara de 
submáscara), Gateway pr
Endereço DNS—Introduz
DNS principal e secundár
serviços de Internet para 

Definições IPv6 > Ender
Automático, Bem conhe

Canal ad-hoc (apenas pa
número de canal (1-11) m
pelo utiliz..
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ção ou as definições podem estar 
o (U)SIM. Pode guardar estas 
sitivo e visualizá-las ou apagá-las 

ora

 relógio’, p. 13 e as definições do 
.

ça

Quando activo, o código é pedido 
o é ligado. A desactivação do 
ersonal Identification Number) 
a por alguns cartões SIM. Consulte 
 bloqueio e do código PIN’, p. 105.

2 e Código de bloqueio—É 
 de bloqueio, o código PIN e o 

gos podem incluir apenas os 
tualidade de se esquecer de um 
e o seu fornecedor de serviços. 
ódigo de bloqueio e do código PIN’, 
Fe
rr
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Ender.servidor proxy—Introduza o endereço do servidor 
proxy.

Número porta proxy—Introduza o número da porta 
proxy.

Dados por pacote
As definições de dados em pacotes afectam todos os 
pontos de acesso que utilizem uma ligação de dados em 
pacotes.

Lig. dados pacotes—Se seleccionar Quando disponível e 
estiver numa rede que suporte dados em pacotes, o 
dispositivo é registado na rede de dados em pacotes. O 
início de uma ligação de dados em pacotes activa é mais 
rápido (por exemplo, para enviar e receber e-mail). Se não 
houver cobertura de dados em pacotes, o dispositivo 
tentará periodicamente estabelecer uma ligação de dados 
em pacotes. Se seleccionar Quando necessár., o 
dispositivo só utilizará uma ligação de dados em pacotes 
se iniciar uma aplicação ou acção que precise dessa 
ligação.

Ponto de acesso—O nome do ponto de acesso é 
necessário para utilizar o dispositivo como um modem de 
dados em pacotes no computador.

Configurações
Pode receber definições de servidores fidedignos, a partir 
do seu operador de rede ou fornecedor de serviços, numa 

mensagem de configura
guardadas no seu cartã
definições no seu dispo
em Configurações.

Data e h

Consulte ‘Definições do
idioma em ‘Geral’, p. 99

Seguran

Telefone e SIM
Pedido do código PIN—
sempre que o dispositiv
pedido do código PIN (P
poderá não ser permitid
‘Glossário do código de

Código PIN, Código PIN
possível alterar o código
código PIN2. Estes códi
números 0 a 9. Na even
destes códigos, contact
Consulte ‘Glossário do c
p. 105.
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ão limitadas a Grupos de 
ossível efectuar chamadas para 
oficial programado no 

ode configurar o dispositivo 
de confirmação quando estiver a 
tão SIM (serviço de rede).

loqueio e do código PIN

destes códigos, contacte o seu 

tification Number)—Este código 
tra utilizações não autorizadas. 
s) é normalmente fornecido com 
troduções consecutivas de um 
ódigo é bloqueado e necessitará 
loqueá-lo.

 pode ser fornecido com o cartão 
ma versão avançada do cartão 
positivos móveis UMTS.

o (4 a 8 dígitos) é fornecido com 
cessário para aceder a algumas 

o.

ém designado código de 
5 dígitos) pode ser utilizado para 
vitar a sua utilização não 
Copyrig

Evite utilizar códigos de acesso semelhantes aos números 
de emergência, para evitar marcar involuntariamente o 
número de emergência.

Período bloq. autom.—Pode definir um período de 
bloqueio automático, ou seja, o período de tempo ao fim 
do qual o dispositivo se bloqueia automaticamente. Para 
desactivar o período de bloqueio automático, seleccione 
Nenhum.

Para desbloquear o dispositivo, introduza o código de 
bloqueio.

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

 Sugestão! Para bloquear o dispositivo manualmente, 
prima . É aberta uma lista de comandos. Seleccione 
Bloquear telefone.

Bloq. se trocado SIM—Pode configurar o dispositivo para 
pedir o código de bloqueio quando for introduzido um 
cartão SIM desconhecido. O dispositivo mantém uma lista 
de cartões SIM que são reconhecidos como cartões do 
proprietário.

Grupo fechado—Pode especificar um grupo de pessoas 
para as quais pode telefonar e que, por sua vez, também 
podem contactá-lo (serviço de rede).

Quando as chamadas est
Utilizadores Restritos, é p
o número de emergência 
dispositivo.

Confirmar serviç. SIM—P
para mostrar mensagens 
utilizar um serviço do car

Glossário do código de b

Se se esquecer de algum 
fornecedor de serviços.

Código PIN (Personal Iden
protege o cartão SIM con
O código PIN (4 a 8 dígito
o cartão SIM. Após três in
código PIN incorrecto, o c
do código PUK para desb

Código UPIN—Este código
USIM. O cartão USIM é u
SIM e é suportado por dis

Código PIN2 —Este códig
alguns cartões SIM e é ne
funções no seu dispositiv

Código de bloqueio (tamb
segurança)—Este código (
bloquear o dispositivo e e
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nciais. Devem também ser 
eduzir o risco de vírus ou da acção 
dicial e ter a certeza da 
are, quando o importa e instala.

mo que o uso de certificados 
te os riscos inerentes às ligações 
de software, estes devem ser 
e, de modo a poder beneficiar de 
 existência de um certificado não 
ção por si só; o gestor de 
ter certificados correctos, 
idedigna, para permitir uma maior 
os têm uma duração limitada. Se 
ção Certificado caducado ou 
válido, mesmo que o certificado 
rtifique-se de que a data e hora 
stão correctas.

rtificados

 identidade correcta de um servidor 
 período de validade de um 
iverem sido verificados.

ntidade do servidor não for 
r o certificado de segurança 

s do certificado, marque um 
 Opções > Detalhes certificado. 
Fe
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autorizada. A definição de origem para o código de 
bloqueio é 12345. Para impedir a utilização não 
autorizada do dispositivo, altere o código de bloqueio. 
Mantenha o novo código secreto e guarde-o num local 
seguro, separado do dispositivo. Se se esquecer do código, 
contacte o seu fornecedor de serviços.

Código PUK (Personal Unblocking Key) e código PUK2—
Estes códigos (8 dígitos) são necessários para alterar um 
código PIN ou PIN2 bloqueado, respectivamente. Se os 
códigos não forem fornecidos com o cartão SIM, contacte 
o operador do cartão SIM do dispositivo.

Código UPUK—Este código (8 dígitos) é necessário para 
alterar um código UPIN bloqueado. Se o código não for 
fornecido com o cartão USIM, contacte o operador do 
cartão USIM do dispositivo.

Gestão de certificad.
Os certificados digitais não garantem segurança, são 
utilizados para verificar a origem do software.

Na vista principal da gestão de certificados, pode ver uma 
lista dos certificados de autoridade guardados no 
dispositivo. Prima  para ver uma lista de certificados 
pessoais, se disponível.

Os certificados digitais devem ser utilizados se pretender 
estabelecer ligação a um banco online ou a outro site ou 
servidor remoto para acções que envolvam transferência 

de informações confide
utilizados se pretender r
de outro software preju
autenticidade do softw

 Importante: Mes
reduza significativamen
remotas e à instalação 
utilizados correctament
uma maior segurança. A
oferece qualquer protec
certificados tem de con
autênticos ou de fonte f
segurança. Os certificad
for apresentada a indica
Certificado ainda não 
devesse estar válido, ce
actuais do dispositivo e

Ver os detalhes dos ce

Só pode ter a certeza da
quando a assinatura e o
certificado de servidor t

Será notificado se a ide
autêntica ou se não tive
correcto no dispositivo.

Para verificar os detalhe
certificado e seleccione
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Sim—O certificado pode 
ma nova aplicação JavaTM.

d. def. confiança para alterar o 

. 
a com protecção de copyright 
cador de transacção. Especifique 
ador seja enviado com o ficheiro 
eencaminhar o mesmo. O 
 música pode utilizar o 
r um seguimento da distribuição 

 chs.

esviar as chamadas recebidas 
 voz ou para outro número. Para 
adas, contacte o fornecedor de 

adas que deseja desviar, assim 
retendida. Para desviar 
 o número está ocupado ou 
 recebidas, seleccione Se 
 ou desactive a opção (Cancelar) 
tá activada (Verificar o estado).
Copyrig

Quando abrir os detalhes do certificado, a validade do 
certificado é verificada e poderá aparecer uma das 
seguintes notas:

Certificado não seguro—Não configurou nenhuma 
aplicação para utilizar o certificado. Consulte ‘Alterar as 
definições de confiança’, p. 107.

Certificado caducado—O período de validade do 
certificado escolhido terminou.

Certificado ainda não válido—O período de validade do 
certificado escolhido ainda não começou.

Certificado danificado—O certificado não pode ser 
utilizado. Contacte o emissor do certificado.

Alterar as definições de confiança

Antes de alterar quaisquer definições do certificado, 
certifique-se de que o proprietário do certificado é 
realmente fidedigno e que o certificado pertence 
efectivamente ao proprietário apresentado na lista.

Marque um certificado de autoridade e seleccione 
Opções > Defs. segurança. Dependendo do certificado, é 
mostrada uma lista das aplicações que podem utilizar o 
certificado escolhido. Por exemplo:

Instalação Symbian: Sim—O certificado pode comprovar a 
origem de uma aplicação do sistema operativo Symbian.

Internet > Sim—O certificado pode comprovar servidores.

Instalação aplicações > 
comprovar a origem de u

Seleccione Opções > Mo
valor.

Obj. de reg. de trans
Alguns ficheiros de músic
podem incluir um identifi
se permite que o identific
de música, se enviar ou r
fornecedor do ficheiro de
identificador para efectua
dos ficheiros.

Desvio de

Desvio de chs. permite d
para a caixa de correio de
obter informações detalh
serviços.

Seleccione quais as cham
como a opção de desvio p
chamadas de voz quando
quando rejeita chamadas
ocupado. Active (Activar)
ou verifique se a opção es
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nar automaticamente entre as 
de GSM é indicada por  no modo 
 é indicada por .

tado apenas se suportado pelo 
ccione a rede a utilizar. Se 
, o dispositivo utilizará a rede GSM 
nte, de acordo com os parâmetros 
e roaming entre os operadores de 
talhes, contacte o seu operador de 

eleccione Automática para 
 para procurar e seleccionar uma 
íveis ou Manual para seleccionar 

etendida, a partir de uma lista de 
e seleccionada manualmente 

o emitirá um tom de erro e 
onar novamente uma rede. A rede 
 um contrato de roaming com a 
 operador do cartão SIM do seu 

trato de roaming consiste num 
u mais fornecedores de serviços de 
e os utilizadores de um fornecedor 
serviços de outros fornecedores.
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Várias opções de desvio podem estar activas ao mesmo 
tempo. Quando as chamadas são desviadas,  é 
mostrado no modo de espera.

O barramento de chamadas e o desvio de chamadas não 
podem estar activos em simultâneo.

Restrição chs. 

Restrição chs. (serviço de rede) permite-lhe restringir a 
realização e recepção de chamadas no dispositivo. Para 
alterar as definições, necessita da senha de restrição do 
fornecedor de serviços.

Seleccione a opção de restrição pretendida e active-a 
(Activar) ou desactive-a (Cancelar) ou verifique se a 
opção está activada (Verificar o estado). Restrição chs. 
afecta todas as chamadas, incluindo as chamadas de 
dados.

O barramento de chamadas e o desvio de chamadas não 
podem estar activos em simultâneo.

Quando a restrição de chamadas está activa, pode 
continuar a ser possível efectuar chamadas para o número 
de emergência oficial programado no dispositivo.

Rede

O dispositivo pode alter
redes GSM e UMTS. A re
de espera. A rede UMTS

Modo da rede (apresen
operador de rede)—Sele
seleccionar Modo duplo
ou UMTS automaticame
de rede e os contratos d
rede. Para obter mais de
rede.

Escolha de operador—S
configurar o dispositivo
das redes móveis dispon
manualmente a rede pr
redes. Se a ligação à red
for perdida, o dispositiv
pedir-lhe-á para selecci
seleccionada tem de ter
rede assinada, ou seja, o
dispositivo.

 Glossário: Um con
contrato entre dois o
rede para permitir qu
de serviços utilizem 
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elefone de texto, terá de o 
. Prima  e seleccione 
> Acessórios > Telefone de 
xto > Sim.

os de voz

 voz para controlar o dispositivo. 
ões sobre os comandos de voz 
lo dispositivo, consulte 
.

 voz avançados, para iniciar 
de abrir a aplicação Cmds. voz e 
 Prima  e seleccione 
 Perfis; o dispositivo cria 

aplicações e perfis. Para utilizar 
ados, prima, sem soltar, , no 

m comando de voz. O comando 
da aplicação ou perfil mostrado 

ativa, para definir a tecla lateral 
dos de voz, consulte ‘Geral’, p. 

ações à lista, seleccione 
o. Para adicionar um segundo 
Copyrig

Mostrar info. célula—Seleccione Sim para configurar o 
dispositivo de modo a indicar quando está a ser utilizado 
numa rede celular baseada na tecnologia Micro Cellular 
Network (MCN), bem como para activar a recepção de 
informações da célula.

Defs. acessór.

No modo de espera,  indica que está ligado um 
auricular compatível e  que o auricular não está 
disponível ou que se perdeu uma ligação Bluetooth a um 
auricular.  indica que está ligado um adaptador 
auditivo e  que está ligado um Telefone de texto e 

 que está ligado um kit para viatura.

Seleccione Auriculares, Adaptador auditivo, Telefone de 
texto, Mãos livres Bluetooth ou Kit para o carro e uma 
das seguintes opções:

Perfil predefinido—Para definir o perfil que pretende 
activar sempre que ligar um determinado acessório ao seu 
dispositivo. Consulte ‘Perfis—definir tons’, p. 88. 

Atendimento autom.—Para configurar o dispositivo para 
atender automaticamente uma chamada após um período 
de 5 segundos. Se o Tipo de toque for definido como Um só 
bip ou Silencioso, o atendimento automático será 
desactivado. O atendimento automático não está 
disponível para o Telefone de texto.

Se estiver a utilizar um T
activar no seu dispositivo
Ferramen. > Definições
texto > Usar telef. de te

Comand

Pode utilizar comandos de
Para obter mais informaç
avançados suportados pe
‘Marcação por voz’, p. 55

Para activar comandos de
aplicações ou perfis, tem 
a respectiva pasta Perfis.
Ferramen. > Cmds. voz >
etiquetas de voz para as 
os comandos de voz avanç
modo de espera, e diga u
de voz consiste no nome 
na lista.

 Sugestão! Em altern
para utilizar os coman
99.

Para adicionar mais aplic
Opções > Nova aplicaçã
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s de software referem-se 
número de modelo oficial deste 
-1.

ão podem ser transferidos para o 
m computador compatível, 
avegação ou enviados numa 
 como um anexo de e-mail, ou 
de Bluetooth. Pode utilizar o Nokia 
 Nokia PC Suite para instalar uma 
. Se utilizar o Explorador do 
 um ficheiro, guarde-o num cartão 
 (disco local).

es e software
ão .sis,  uma aplicação Java, 
 está completamente instalada e 
 instalada no cartão de memória.

le e utilize apenas aplicações e 
s que ofereçam um nível adequado 
ão contra software nocivo.

ha em atenção o seguinte:
licação, número de versão e o 
ante da aplicação, seleccione 
hes.
Fe
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comando de voz que possa ser utilizado para iniciar a 
aplicação, seleccione Opções > Mudar comando e 
introduza o novo comando de voz como texto. Evite 
nomes muito curtos, abreviaturas e acrónimos.

Para ouvir a etiqueta de voz sintetizada, seleccione 
Opções > Reproduzir.

Para alterar definições de comandos de voz, seleccione 
Opções > Definições. Para desligar o sintetizador que 
reproduz etiquetas de voz e comandos reconhecidos no 
idioma seleccionado no dispositivo, seleccione 
Sintetizador > Desactivado. Para redefinir a 
aprendizagem do reconhecimento de voz (por exemplo, 
quando mudar o utilizador principal do dispositivo), 
seleccione Reiniciar adapts. de voz.

Gestor de aplicações

Prima  e seleccione Ferramen. > Gest. aplics.. Pode 
instalar dois tipos de aplicações e software no dispositivo:
• Aplicações J2ME™ baseadas na tecnologia Java com a 

extensão .jad ou .jar ( ). 
• Outras aplicações e software compatíveis com o 

sistema operativo Symbian ( ). Os ficheiros de 
instalação têm a extensão .sis. Instale apenas software 
especialmente concebido para o dispositivo Nokia 

N71. Os fornecedore
frequentemente ao 
produto: Nokia N71

Os ficheiros de instalaç
dispositivo a partir de u
importados durante a n
mensagem multimédia,
utilizando a conectivida
Application Installer do
aplicação no dispositivo
Windows para transferir
de memória compatível

Instalar aplicaçõ
  indica uma aplicaç

 que a aplicação não
 que a aplicação está

 Importante: Insta
outro software de fonte
de segurança e protecç

Antes da instalação, ten
• Para ver o tipo de ap

fornecedor ou fabric
Opções > Ver detal
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cione Opções > Instalar. 
leccione o ficheiro de instalação 
ar a instalação.
 dispositivo mostra informações 

nstalação. Se estiver a instalar 
inatura digital nem certificação, 
ará um aviso. Continue a 
iver a certeza de que conhece a 
a aplicação.

 instalada, localize-a no menu e 

à rede e para visualizar 
bre a aplicação, seleccione 

 web, se disponível.

ftware que foram instalados ou 
s datas, seleccione Opções > Ver 

nstalação para um centro de 
écnicos possam ver o que foi 
leccione Opções > Enviar 
 curta ou Por e-mail (apenas 
specificadas as definições de 

 dispositivo suporta apenas uma 
to de possuir mais do que uma 
dade antivírus poderá afectar a 
Copyrig

• Para visualizar os detalhes do certificado de segurança 
da aplicação, seleccione Opções > Ver certificado. 
Consulte ‘Gestão de certificad.’, p. 106.

• Se instalar um ficheiro que contenha uma actualização 
ou reparação para uma aplicação existente, só poderá 
restaurar a aplicação original se tiver o ficheiro de 
instalação original ou uma cópia de segurança 
completa do pacote de software removido. Para 
restaurar a aplicação original, remova e instale-a 
novamente a partir do ficheiro de instalação original ou 
da cópia de segurança.

• O ficheiro .jar é necessário para a instalação de 
aplicações Java. Se estiver em falta, o dispositivo 
poderá solicitar a sua importação. Se não existir um 
ponto de acesso definido para a aplicação, ser-lhe-á 
pedido que seleccione um. Quando estiver a importar o 
ficheiro .jar, poderá ser necessário introduzir um nome 
de utilizador e uma senha para aceder ao servidor. Pode 
obter estes ficheiros junto do fornecedor ou fabricante 
da aplicação.

1 Para localizar um ficheiro de instalação, prima  e 
seleccione Ferramen. > Gest. aplics.. Em alternativa, 
procure na memória do dispositivo ou num cartão de 
memória (se estiver inserido), no Gestor fic., ou abra 
uma mensagem que contenha um ficheiro de 
instalação, em Msgs. > Cx. de entrada.

2 No Gest. aplics., selec
Noutras aplicações, se
e prima  para inici
Durante a instalação, o
sobre o progresso da i
uma aplicação sem ass
o dispositivo apresent
instalação apenas se t
origem e o conteúdo d

Para iniciar uma aplicação
prima .

Para iniciar uma ligação 
informações adicionais so
Opções > Ir p/ endereço

Para ver os pacotes de so
removidos e as respectiva
registo.

Para enviar o registo de i
assistência, para que os t
instalado ou removido, se
registo > Por mensagem
disponível se estiverem e
e-mail correctas).

 Importante: O seu
aplicação antivírus. O fac
aplicação com funcionali
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das, consulte a documentação do 
instalado.

finições e uma das seguintes 

eleccione para verificar os 
s de instalar uma aplicação.

Configure o endereço predefinido 
ficação dos certificados online.

a podem exigir o envio de uma 
ctuada uma chamada telefónica ou 
m ponto de acesso específico para 
ponentes adicionais. Na vista 
s., marque uma aplicação e 
finições da suite para alterar as 
ão específica.

 de activação

ctivação de direitos digitais 
sitivo, prima  e seleccione 
. e uma das seguintes opções:
Fe
rr

am
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performance e a operação ou impedir o funcionamento do 
dispositivo. 

Os ficheiros de instalação (.sis) de aplicações guardadas 
na memória do dispositivo permanecem na memória após 
a instalação da aplicação num cartão miniSD compatível. 
Os ficheiros de instalação guardados podem consumir 
grandes quantidades de memória do dispositivo, deixando 
espaço insuficiente para guardar novas aplicações, 
mensagens e ficheiros. Para evitar esta situação, efectue 
primeiro uma cópia de segurança dos ficheiros de 
instalação para um PC compatível, utilizando o Nokia PC 
Suite, e, em seguida, remova os ficheiros de instalação da 
memória do dispositivo, utilizando o Gestor fic. (consulte 
‘Gestor de ficheiros’, na p. 15).

Remover aplicações e software
Seleccione um pacote de software e seleccione Opções > 
Remover. Seleccione Sim para confirmar.

Se remover software, só poderá voltar a instalá-lo se tiver 
o pacote de software original ou uma cópia de segurança 
completa do pacote de software removido. Se remover um 
pacote de software, poderá já não ser possível abrir 
documentos criados com esse software.

 Nota: Se outro pacote de software depender do que 
foi removido, poderá deixar de funcionar. Para obter 

informações detalha
pacote de software 

Definições
Seleccione Opções > De
opções:

Verif. certif. online—S
certificados online ante

End. web predefinido—
utilizado durante a veri

Algumas aplicações Jav
mensagem, que seja efe
uma ligação de rede a u
importar dados ou com
principal do Gest. aplic
seleccione Opções > De
definições dessa aplicaç

Chaves

Para ver as chaves de a
guardadas no seu dispo
Ferramen. > Chs. activ
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Chaves válidas—Para ver as chaves que estão ligadas a um 
ou mais ficheiros multimédia e as chaves cujo período de 
validade ainda não teve início.

Chaves inválidas—Para ver as chaves que não são válidas; 
o período de tempo para utilizar os ficheiros multimédia foi 
excedido ou existe um ficheiro multimédia protegido no 
dispositivo, mas não há uma chave de activação ligada.

Chvs. não atrib.—Para ver chaves às quais não estão 
ligados ficheiros multimédia no dispositivo.

Para adquirir mais tempo de utilização ou aumentar o 
período de utilização de um ficheiro multimédia, 
seleccione uma chave de activação não válida e Opções > 
Obter chave activação. As chaves de activação não 
poderão ser actualizadas se a recepção de mensagens dos 
serviços estiver desactivada. Consulte ‘Mensagens do 
serviço’, p. 45.

Para ver informações pormenorizadas, como o estado da 
validade e a capacidade de envio de ficheiro, seleccione 
uma chave de activação e prima .
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truções entre os dispositivos. 
ispositivo não se encontra em modo 
bos os dispositivos são compatíveis.

igo terminar uma ligação Bluetooth?

itivo ligado ao seu dispositivo, pode 
avés do outro dispositivo ou 
tividade Bluetooth. Seleccione 
> Desactivado.

apresentada a seguinte mensagem: 
de acesso válido. Definir um nas 
 

 browser correctas. Contacte o seu 
s para obter instruções. 

ns aparecem pouco nítidas?

e protecção do ecrã e da câmara. 
 janela de protecção da lente da 

 pontos descoloridos, brilhantes ou 
pre que ligo o dispositivo?
Re
so

lu
çã

o 
de

 p
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Resolução de problemas
P&R
Códigos de acesso

P: Qual é a minha senha para o código de bloqueio, código 
PIN e código PUK?

R: O código de bloqueio predefinido é 12345. Se se esquecer 
ou perder o código de bloqueio, contacte o agente 
autorizado. Se se esquecer ou perder o código PIN ou PUK, 
ou se não tiver recebido um desses códigos, contacte o seu 
fornecedor de serviços. Para obter informações sobre 
senhas, contacte o fornecedor de pontos de acesso, por 
exemplo, um fornecedor de serviços Internet (ISP), 
fornecedor de serviços ou operador de rede.

A aplicação não está a responder

P: Como é que fecho uma aplicação que não está a responder?

R: Para abrir a janela de alternância da aplicação, prima, sem 
soltar, . Seleccione a aplicação e prima  para a 
fechar.

Conectividade Bluetooth

P: Porque é que não consigo encontrar o dispositivo do meu 
amigo?

R: Verifique se ambos os dispositivos activaram a 
conectividade Bluetooth. Verifique se a distância entre os 
dois dispositivos não ultrapassa os 10 metros e se existem 

paredes ou outras obs
Verifique se o outro d
oculto. Verifique se am

P: Porque é que não cons

R: Se existir outro dispos
terminar a ligação atr
desactivando a conec
Minhas > Bluetooth 

Serviços do browser

P: Que devo fazer se for 
Não definido ponto 
definições Serviços.?

R: Insira as definições do
fornecedor de serviço

Câmara

P: Porque é que as image

R: Remova os plásticos d
Certifique-se de que a
câmara está limpa. 

Ecrã

P: Porque é que aparecem
em falta no ecrã, sem
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r os itens um a um (começando 

.sis) de aplicações guardadas na 
manecem na memória após a 
m cartão miniSD compatível. 
instalação da memória do 
e primeiro uma cópia de segurança 
para um PC compatível, utilizando 
uida, remova os ficheiros de 
ispositivo, utilizando o Gestor fic. 
os’, na p. 15).

os antes de os apagar?

 de um dos seguintes métodos:

 para efectuar uma cópia de 
ados num computador compatível.
u endereço de e-mail; em seguida, 
or.

spositivo compatível, utilizando a 
h.
artão de memória compatível.

o seleccionar um contacto?

o tem um número de telefone ou 
. Adicione as informações em falta 
m Contactos.
Copyrig

R: Trata-se de uma característica deste tipo de ecrã. Alguns 
ecrãs podem conter pixels ou pontos que permanecem 
ligados ou desligados. Isto é algo normal e não se trata de 
uma avaria.

Registo

P: Porque é que o registo aparece vazio?

R: Poderá ter activado um filtro e não existirem eventos de 
comunicação registados que correspondam a esse filtro. 
Para ver todos os eventos, seleccione Minhas > Registo > 
Opções > Filtrar > Todas as comunic..

Memória quase cheia

P: O que posso fazer se a memória do dispositivo estiver quase 
cheia?

R: Pode apagar regularmente os seguintes itens de forma a 
evitar situações de pouca memória no telefone:

• Mensagens nas pastas Cx. de entrada, Rascunhos e 
Enviadas em Msgs.

• Mensagens de e-mail obtidas da memória do dispositivo
• Páginas do browser guardadas
• Imagens e fotografias na Galeria

Para apagar informações de contactos, notas da agenda, 
contadores de chamadas, contadores de custo de chamadas, 
pontuações de jogos ou quaisquer outros dados, vá para a 
respectiva aplicação para remover os dados. Se estiver a 
apagar vários itens e for apresentada uma das seguintes notas: 
Memória insuficiente para efectuar a operação. Apagar 1º 
alguns dados. ou Memória quase cheia. Apagar alguns 

dados., experimente apaga
pelo mais pequeno). 

Os ficheiros de instalação (
memória do dispositivo per
instalação da aplicação nu
Remova estes ficheiros de 
dispositivo. Para tal, efectu
dos ficheiros de instalação 
o Nokia PC Suite, e, em seg
instalação da memória do d
(consulte ‘Gestor de ficheir

P: Como posso guardar dad

R: Guarde os dados através

• Utilize o Nokia PC Suite
segurança de todos os d

• Envie imagens para o se
guarde-as no computad

• Envie dados para um di
conectividade Bluetoot

• Armazene dados num c

Mensagens

P: Porque é que não consig

R: O cartão de contacto nã
um endereço de e-mail
no cartão de contacto e
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tas informativas para a rede. Para 
em, seleccione Obter imediatam.. 
Rejeitar a msg.—Para rejeitar todas 
édia. Após esta alteração, o 
de enviar notas informativas para a 
nsagens multimédia apaga as 
ia que aguardam envio para si. 
a > Nunca—Para ignorar todas as 
ia. Após esta alteração, o dispositivo 
ções à rede relacionadas com 
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blemas em ligar o dispositivo ao PC?

em o Nokia PC Suite instalado e em 
ulte o manual do utilizador do Nokia 
 Para obter mais informações sobre o 
 Nokia PC Suite, consulte a função de 
te ou visite as páginas de suporte em 

ispositivo como fax-modem com um 

 dispositivo como fax-modem. 
o de desvio de chamadas (serviço de 
 faxes recebidos para outro número 

de imagens e vídeos falha quando 
 um PC compatível que foi 
to com o meu dispositivo?
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Mensagens multimédia

P: O que devo fazer quando o dispositivo não conseguir 
receber uma mensagem multimédia, por ter a memória 
cheia?

R: A quantidade de memória necessária é indicada na 
mensagem de erro: Memória insuficiente para obter 
mensagem. Apagar primeiro alguns dados. Para ver o 
tipo de dados e a quantidade de memória ocupada pelos 
vários grupos de dados, seleccione Gestor ficheirs. > 
Opções >Detalhes memória.

P: A nota A obter a mensagem é apresentada por breves 
momentos. O que é que está a acontecer? 

R: O dispositivo está a tentar obter uma mensagem 
multimédia do centro de mensagens multimédia. Verifique 
se as definições de mensagens multimédia estão definidas 
correctamente e se não existem erros nos números de 
telefone ou endereços. Seleccione Mensagens > Opções > 
Definições > Msg. multimédia.

P: Como posso terminar a ligação de dados quando o 
dispositivo inicia consecutivamente uma ligação de 
dados? 

R: Para forçar o dispositivo a deixar de efectuar uma ligação 
de dados, seleccione Mensagens e uma das seguintes 
opções: 
Ao receber a msg. > Adiar a obtenção—Para que o centro 
de mensagens multimédia guarde a mensagem de modo a 
ser obtida mais tarde, por exemplo, depois de verificar as 
definições. Após esta alteração, o dispositivo ainda 

necessita de enviar no
obter agora a mensag
Ao receber a msg. > 
as mensagens multim
dispositivo necessita 
rede e o centro de me
mensagens multiméd
Recepção multimédi
mensagens multiméd
não efectua mais liga
mensagens multiméd

Conectividade de PC

P: Porque é que tenho pro

R: Certifique-se de que t
execução no PC. Cons
PC Suite no CD-ROM.
modo de utilização do
ajuda do Nokia PC Sui
www.nokia.com.

P: Posso utilizar o meu d
PC compatível?

R: Não pode utilizar este
Contudo, com a funçã
rede), pode desviar os
de telefone.

P: Por que é que o envio 
envio estes itens para
emparelhado com êxi
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R: O PC pode rejeitar as imagens e os vídeos. Para obter a 
configuração correcta das definições de PIM, consulte o 
manual do sistema operativo do PC.
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itivo (+) e negativo (-) da bateria. 
pecto de filamentos metálicos na 
de verificar-se, por exemplo, se 
obressalente num bolso ou num saco. 
inais pode danificar a bateria ou o 
do.

cais extremamente quentes ou frios, 
m automóvel fechado, em condições 
capacidade e duração da bateria 
nte sempre manter a bateria a uma 
 25°C (59°F e 77°F). Um dispositivo 
a muito quente ou fria pode não 
te, mesmo que a bateria esteja 
a. O rendimento da bateria fica 
 quando é sujeita a temperaturas 
 congelação.

ueimando-as, porque podem 
bém podem explodir se forem 
as baterias em conformidade com o 
ntação local. Recicle-as, sempre que 
o lixo doméstico.
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Informações sobre a bateria
Carregar e descarregar
O dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. Uma 
bateria nova só atinge o rendimento máximo após duas ou 
três cargas e descargas completas. A bateria pode ser 
carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe 
por ficar inutilizada. Quando a autonomia em conversação e 
standby se tornar marcadamente inferior à normal, está na 
altura de substituir a bateria. Utilize apenas baterias 
certificadas pela Nokia e recarregue-as apenas utilizando os 
carregadores certificados pela Nokia, destinados a este 
dispositivo.

Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, 
quando não estiver a ser utilizado. Não deixe uma bateria 
completamente carregada ligada a um carregador, porque o 
sobreaquecimento pode encurtar a respectiva vida útil. Se 
uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai 
perdendo a carga ao longo do tempo.

Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser 
necessário aguardar alguns minutos para que o indicador de 
carga apareça no visor ou para poder efectuar chamadas.

Utilize a bateria apenas para a sua função específica. Nunca 
utilize um carregador ou uma bateria danificados.

Não provoque um curto-circuito na bateria. Pode ocorrer um 
curto-circuito acidental quando um objecto metálico, como 
seja uma moeda, um clip ou uma caneta, causar a ligação 

directa dos terminais pos
(Estes terminais têm o as
bateria). Esta situação po
transportar uma bateria s
O curto-circuito dos term
objecto que a ela for liga

Se deixar a bateria em lo
tais como no interior de u
climatéricas extremas, a 
poderão ser reduzidas. Te
temperatura entre 15°C e
utilizado com uma bateri
funcionar temporariamen
completamente carregad
particularmente limitado
muito abaixo do nível de

Não destrua as baterias q
explodir. As baterias tam
danificadas. Desfaça-se d
estabelecido na regulame
possível. Não as trate com
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Normas de autenticação de 
baterias Nokia
Para sua segurança, utilize sempre baterias Nokia originais. 
Para se certificar de que está a comprar uma bateria Nokia 
original, adquira-a num agente Nokia autorizado, procure o 
logótipo Nokia Original Enhancements na embalagem e 
inspeccione o selo de holograma através da execução dos 
seguintes passos:

A concretização bem sucedida dos quatro passos não consiste 
numa garantia total da autenticidade da bateria. Se tiver 
motivos para suspeitar que a sua bateria não é uma bateria 
Nokia original e autêntica, deve evitar a utilização da mesma 
e levá-la ao agente autorizado ou ponto de serviço Nokia mais 
próximo para obter ajuda. O seu agente ou ponto de serviço 
Nokia irá inspeccionar a autenticidade da bateria. Se a 
autenticidade não for comprovada, devolva a bateria ao local 
de compra.

Autenticar o holograma
1 Ao observar o selo de holograma, 

deverá ver, de um ângulo, o 
símbolo Nokia figurado por duas 
mãos quase em contacto e, 
observando-o de outro ângulo, o 
logótipo Nokia Original 
Enhancements.

2 Inclinando o holograma
lado esquerdo, direito, 
superior do logótipo, de
2, 3 e 4 pontos, respect
em cada uma das posiç

3 Raspe a parte lateral do
expor um código de 20 d
exemplo, 
123456789198765432
bateria de forma a que
números fiquem virado
cima. A leitura do códig
20 dígitos é efectuada 
começando pelo númer
superior e continuando

4 Confirme se o código de
é válido, verificando-o n
da Nokia, em www.nok
baterycheck, ou através
mensagem curta.

Para criar uma mensagem 
introduza o código de 20 d
exemplo, 12345678919876
envie-o para +44 7786 20

São aplicáveis tarifas de op
internacionais.
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Deverá receber uma mensagem a indicar se o código foi 
autenticado.

E se a bateria não for autêntica?

Se não for possível confirmar que a sua bateria Nokia com o 
selo de holograma é uma bateria Nokia autêntica, não a 
utilize. Leve-a ao agente autorizado ou ponto de serviço 
Nokia mais próximo para obter ajuda. A utilização de uma 
bateria que não seja certificada pelo fabricante poderá ser 
perigosa e resultar num desempenho fraco, para além de 
danificar o dispositivo e os respectivos acessórios. Poderá 
também invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável 
ao dispositivo.

Para obter mais informações sobre as baterias Nokia originais, 
visite o site www.nokia.com/battery. 
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. A pintura pode obstruir os 
 impedir um funcionamento 

limpo e seco para limpar quaisquer 
tes da câmara, do sensor de 
r de luminosidade).
 fornecida ou uma antena de 
. Antenas, modificações ou 
s podem danificar o dispositivo e 

gulamentam os dispositivos de 

 em espaços interiores.
 de segurança dos dados que 
omo contactos e notas de agenda), 
sitivo para um serviço de 

eferidas aplicam-se igualmente ao 
rregador ou a qualquer acessório. 
 estiver a funcionar 

erviço de assistência autorizado 
Copyrig

Cuidados e manutenção
O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá 
ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem 
ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.
• Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos 

os tipos de humidificantes podem conter minerais, que 
causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o 
dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar 
completamente, antes de voltar a instalá-la.

• Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e 
sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser 
danificados.

• Não guarde o dispositivo em locais quentes. As 
temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos 
dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar 
ou derreter certos plásticos.

• Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o 
dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se 
humidade no respectivo interior, podendo danificar as 
placas dos circuitos electrónicos.

• Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções 
deste manual.

• Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um 
manuseamento descuidado pode partir as placas do 
circuito interno e os mecanismos mais delicados.

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

• Não pinte o dispositivo
componentes móveis e
correcto.

• Utilize um pano macio, 
lentes (tais como as len
proximidade e do senso

• Utilize apenas a antena
substituição certificada
ligações não autorizada
infringir normas que re
rádio.

• Utilize os carregadores
• Crie sempre uma cópia

pretenda manter (tais c
antes de enviar o dispo
assistência.

Todas as sugestões acima r
dispositivo, à bateria, ao ca
Se qualquer dispositivo não
correctamente, leve-o ao s
mais próximo.
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 vez que as informações guardadas 
r apagadas.
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lquer equipamento transmissor de 
 celulares, pode interferir com a 
itivos clínicos indevidamente 

édico ou o fabricante do dispositivo 
e este se encontra devidamente 

ia de rádio-frequência externa ou no 
a. Desligue o dispositivo em 
e saúde, sempre que existir 
nesse sentido. Os hospitais ou 
 saúde poderão utilizar equipamento 
uências de rádio externa.

tes de pacemakers recomendam que 
ia mínima de 15,3 cm (6 polegadas) 
 e um pacemaker, para evitar 

 com o pacemaker. Estas 
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Informações adicionais sobre segura
O dispositivo e os respectivos acessórios podem conter 
componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do 
alcance das crianças.

Ambiente de funcionamento

Lembre-se da necessidade de cumprir quaisquer normas 
especiais em vigor em qualquer área e desligue o seu 
dispositivo quando a utilização do mesmo for proibida ou 
quando possa constituir causa de interferências ou situações 
de perigo. Utilize o dispositivo apenas na posição normal de 
funcionamento. Este dispositivo cumpre as normas de 
exposição a Rádio-Frequência, quando utilizado quer na 
posição normal de utilização, junto ao ouvido, quer quando 
posicionado a uma distância de, pelo menos, 1,5 cm (5/8 
polegadas) do corpo. Quando uma bolsa de transporte, uma 
mola para cinto ou um suporte forem utilizados junto ao 
corpo, não deverão conter metal e o produto deverá ser 
colocado à distância acima indicada do corpo. 

Por forma a transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este 
dispositivo requer uma ligação de boa qualidade à rede. 
Nalguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou 
mensagens pode ser atrasada, até estar disponível uma 
ligação de qualidade. Certifique-se de que cumpre as 
instruções de distância do corpo acima especificadas, até à 
conclusão da transmissão.

Os componentes do dispo
poderá atrair objectos m
crédito ou outros suporte
junto do dispositivo, uma
nestes suportes podem se

Dispositivos clínico

O funcionamento de qua
rádio, incluindo telefones
funcionalidade de dispos
protegidos. Consulte um m
clínico, para determinar s
protegido contra a energ
caso de ter alguma dúvid
instalações de serviços d
regulamentação afixada 
instalações de serviços de
sensível à energia de freq

Pacemakers Os fabrican
seja mantida uma distânc
entre um telefone celular
potenciais interferências
recomendações estão em
independente e com as re
Technology Research. Os 
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os no mesmo compartimento onde 
ctivos componentes ou acessórios. 
dos com airbag, lembre-se de que 
com um grande impacto. Não 
 equipamento celular, fixo ou 

rbag ou de accionamento do 
stalação inadequada de 
eículo, poderão ocorrer lesões 
ag for accionado.

a bordo de um avião pode ser 
tivo, antes de embarcar num avião. 
 telefónicos celulares num avião 
ntrolo do avião, afectar a rede 

mente explosivos

do se encontrar em qualquer área 
lmente explosivo e cumpra todas 

s existentes. Os ambientes 
 incluem áreas em que, 
do no sentido de desligar o motor 
sas áreas poderão representar 
cêndio, tendo como resultado 
amente, a morte. Desligue o 
astecimento, como por exemplo, 
olina em estações de serviço. 
ilização de equipamento de rádio 
azenamento e distribuição de 
ímicos ou locais onde sejam 
Copyrig

• manter sempre o dispositivo a mais de 15,3 cm (6 pol.) do 
pacemaker;

• não devem transportar o dispositivo num bolso junto ao 
peito; e

• utilizar o ouvido oposto ao lado do pacemaker, para 
minimizar potenciais riscos de interferências.

Se suspeitar que existem interferências, desligue e afaste o 
dispositivo.

Auxiliares de audição Alguns dispositivos celulares digitais 
podem causar interferências em determinados auxiliares de 
audição. Se ocorrerem interferências, contacte o seu operador 
de rede.

Veículos

Os sinais de rádio-frequência podem afectar sistemas 
electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente 
protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, 
sistemas electrónicos de injecção, de travagem (anti-bloqueio) 
anti-derrapante, de controlo de velocidade e de airbag. Para 
mais informações, consulte o fabricante ou o representante do 
veículo ou de qualquer equipamento instalado posteriormente.

A reparação do dispositivo ou a sua instalação num veículo 
deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma 
instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de 
poder causar a anulação de quaisquer garantias aplicáveis ao 
dispositivo. Verifique regularmente se todo o equipamento do 
dispositivo celular do seu veículo está montado e a funcionar 
em condições. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, 

gases ou materiais explosiv
guarda o dispositivo e respe
No caso de veículos equipa
os airbags são accionados 
coloque objectos, incluindo
portátil, na área sobre o ai
mesmo. No caso de uma in
equipamento celular num v
graves se o sistema de airb

A utilização do dispositivo 
proibida. Desligue o disposi
A utilização de dispositivos
pode ser perigosa para o co
celular e é ilegal.

Ambientes potencial

Desligue o dispositivo quan
com um ambiente potencia
as sinalizações e instruçõe
potencialmente explosivos
normalmente, seria adverti
do seu veículo. Faíscas nes
perigo de explosão ou de in
lesões pessoais ou, inclusiv
dispositivo em locais de ab
próximo de bombas de gas
Observe as restrições de ut
em zonas de depósitos, arm
combustível, fábricas de qu
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levadas a cabo operações que envolvam a detonação de 
explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente 
explosivo estão frequentemente, mas não sempre, claramente 
identificadas. Entre estas áreas, contam-se os porões dos 
navios, instalações de transferência ou armazenamento de 
químicos; veículos que utilizem gás de petróleo liquefeito 
(como o gás propano ou butano) e áreas em que se verifique 
a presença de químicos ou partículas no ar, como grão, pó ou 
limalhas.

Chamadas de emergência

 Importante: Os telefones celulares, incluindo este 
dispositivo, funcionam utilizando sinais de rádio, redes 
celulares, redes terrestres e funções programadas pelo 
utilizador. Por estes motivos, as ligações não podem ser 
garantidas em todas as condições. Nunca deve ficar 
dependente exclusivamente dum dispositivo celular para as 
comunicações essenciais, como por exemplo, emergências 
médicas.

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

intensidade de sinal é adequada. 
Algumas redes podem exigir que esteja correctamente 
instalado no dispositivo um cartão SIM válido.

2 Prima  as vezes que forem necessárias, para limpar o 
visor e preparar o dispositivo para a realização de 
chamadas. 

3 Introduza o número d
encontra. Os números
local.

4 Prima a tecla .

Se estiverem a ser utilizad
necessário desactivá-las 
chamada de emergência. 
manual ou o seu operado

Quando efectuar uma ch
as informações necessári
seu dispositivo celular po
no local de um acidente. 
permissão para o fazer.

Informações de cer

Este dispositivo móvel cu
exposição a ondas de rád

O seu dispositivo móvel é
Foi concebido de forma a
a ondas de rádio recomen
internacionais. Estas dire
organização científica in
margens de segurança, d
todas as pessoas, indepen
saúde.

As normas de exposição p
unidade de medição, desi
Rate" - Taxa de Absorção
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especificado nas directrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/
quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido 
corporal. Os testes de SAR são realizados utilizando posições 
de funcionamento standard, com o dispositivo a transmitir ao 
seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as 
bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um 
dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito 
abaixo do valor máximo, devido ao facto de o dispositivo ter 
sido concebido de modo a utilizar apenas a energia necessária 
para alcançar a rede. Este valor pode mudar em função de 
diversos factores, como por exemplo, a distância a que se 
encontrar de uma estação base da rede. O valor de SAR mais 
elevado, nos termos das directrizes da ICNIRP para utilização 
do dispositivo junto ao ouvido, é de 0,41 W/kg.

A utilização de acessórios com o dispositivo pode alterar os 
valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função dos 
requisitos de registo e teste nacionais, bem como da banda da 
rede. Poderão estar disponíveis mais informações sobre o valor 
SAR nas informações sobre o produto, em www.nokia.com.
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