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AUSÊNCIA DE GARANTIAS
As aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo podem ter sido criadas 
e podem constituir propriedade de pessoas ou entidades que não são subsidiárias 
da Nokia nem estão relacionadas com a mesma. A Nokia não detém os direitos 
de autor (copyrights) nem direitos de propriedade intelectual sobre as aplicações 
de terceiros. Como tal, a Nokia não assume qualquer responsabilidade pela 
assistência ao utilizador final, pela funcionalidade das aplicações nem pelas 
informações apresentadas nas aplicações ou materiais. A Nokia não presta qualquer 
garantia a aplicações de terceiros.
AO UTILIZAR AS APLICAÇÕES, O UTILIZADOR DECLARA TER CONHECIMENTO 
E ACEITAR QUE AS APLICAÇÕES SÃO FORNECIDAS “TAL COMO ESTÃO”, 
SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, QUER EXPLÍCITA QUER IMPLÍCITA, NA 
MÁXIMA MEDIDA DO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. DECLARA AINDA 
TER CONHECIMENTO E ACEITAR QUE NEM A NOKIA NEM AS SUAS SUBSIDIÁRIAS 
PRESTAM QUAISQUER DECLARAÇÕES OU GARANTIAS, QUER EXPLÍCITAS QUER 
IMPLÍCITAS, INCLUINDO NOMEADAMENTE GARANTIAS RELATIVAS À TITULARIDADE, 
GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A QUALQUER FIM ESPECÍFICO, 
OU DE QUE AS APLICAÇÕES NÃO VIOLAM QUAISQUER PATENTES, DIREITOS 
DE AUTOR, MARCAS COMERCIAIS OU OUTROS DIREITOS DE TERCEIROS.
© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados. 
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries e N76 são marcas comerciais ou marcas 
registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas 
mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes 
comerciais dos respectivos proprietários.
A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se 
o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos 
descritos neste documento, sem pré-aviso.
NA MÁXIMA MEDIDA DO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, NEM A NOKIA 
NEM NENHUM DOS SEUS LICENCIADORES SERÁ, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, 
RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA DE DADOS OU DE RECEITAS NEM POR 
QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS OU INDIRECTOS, 
INDEPENDENTEMENTE DA FORMA COMO FOREM CAUSADOS.
O CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO É FORNECIDO “TAL COMO ESTÁ”. SALVO NA 
MEDIDA EXIGIDA PELA LEI APLICÁVEL, NÃO SÃO DADAS GARANTIAS DE NENHUM 
TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, NOMEADAMENTE, GARANTIAS 
IMPLÍCITAS DE ACEITABILIDADE COMERCIAL E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO 
OBJECTIVO, RELACIONADAS COM A EXACTIDÃO, FIABILIDADE OU CONTEÚDO 
DESTE DOCUMENTO. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVER OU RETIRAR 
ESTE DOCUMENTO EM QUALQUER ALTURA E SEM PRÉ-AVISO.

A disponibilidade de determinados produtos, assim como as aplicações e serviços 
desses mesmos produtos, podem variar de zona para zona. Para obter informações 
detalhadas e saber quais as opções de idiomas, consulte o seu agente Nokia.
Algumas operações e funcionalidades são dependentes do cartão SIM e/ou da rede, 
dependentes de MMS ou dependentes da compatibilidade dos dispositivos e dos 
formatos de conteúdo suportados. Alguns serviços estão sujeitos a uma tarifa 
individual.
Para outras informações importantes acerca do dispositivo, consulte o manual 
do utilizador.
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Com o Quickoffice, pode ver documentos .doc, .xls, .ppt, 
e .txt. Não são suportados todos os formatos de ficheiro 
nem funcionalidades. Apple Macintosh não é suportado.

Para utilizar as aplicações do Quickoffice, prima  
e escolha Transferência! > Quickoffice. É aberta uma 
lista de ficheiros nos formatos .doc, .xls, .ppt e .txt 
guardados no dispositivo e num cartão de memória 
compatível (se estiver inserido).

Para aceder à vista pretendida, escolha Quickword, 
Quicksheet, Quickpoint ou Quickmanager.

Quickword
Com o Quickword, pode ver documentos do 
Microsoft Word no seu dispositivo.

Quickword suporta a visualização de documentos 
guardados nos formatos .doc e .txt criados com 
o Microsoft Word 97, 2000, XP e 2003. Nem todas 
as variações ou funções dos formatos de ficheiro 
mencionados são suportadas.

Para abrir um documento, prima , escolha Aplicações > 
Quickoffice > Quickword e o documento.

Para actualizar para uma versão do Quickword que suporte 
edição, escolha Opções > Actualizar para edição. 
A actualização deverá ter custos associados.

Consulte também “Mais informações”, p. 4.

Quicksheet
Com o Quicksheet, pode ver ficheiros do Microsoft Excel 
no seu dispositivo.

Quicksheet suporta a visualização de ficheiros de 
folha de cálculo guardados no formato .xls criados 
com o Microsoft Excel 97, 2000, XP e 2003. Nem 
todas as variações ou funções dos formatos de ficheiro 
mencionados são suportadas.

Para abrir uma folha de cálculo, prima , escolha 
Aplicações > Quickoffice > Quicksheet e a folha 
de cálculo.

Para actualizar para uma versão do Quicksheet que suporte 
edição, escolha Opções > Mudar p/ modo edição. 
A actualização deverá ter custos associados.

Consulte também “Mais informações”, p. 4.
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Quickpoint
Com o Quickpoint, pode ver apresentações do 
Microsoft PowerPoint no seu dispositivo.

Quickpoint suporta a visualização de apresentações 
guardadas no formato .ppt criadas com o PowerPoint 
2000, XP e 2003. Nem todas as variações ou funções 
dos formatos de ficheiro mencionados são suportadas.

Para abrir uma apresentação, prima , escolha 
Aplicações > Quickoffice > Quickpoint 
e a apresentação.

Para actualizar para uma versão do Quickpoint que suporte 
edição, escolha Opções > Actualizar para edição. 
A actualização deverá ter custos associados.

Consulte também “Mais informações”, p. 4.

Quickmanager
Com o Quickmanager, pode importar software, incluindo 
actualizações e outras aplicações úteis. Pode pagar as 
importações na sua conta do telefone ou por cartão 
de crédito.

Para actualizar o Quickword, Quicksheet ou Quickpoint 
para uma versão que suporte edição, é necessário adquirir 
uma licença.

Para abrir o Quickmanager, prima  e escolha 
Aplicações > Quickoffice > Quickmanager.

Mais informações
Se detectar problemas no Quickword, Quicksheet, 
Quickpoint ou Quickmanager, visite 
www.quickoffice.com para obter mais informações. 
O suporte também é disponibilizado enviando um 
e-mail para supportS60@quickoffice.com.
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