
Nokia N92-1Aplicações adicionais
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A memória do seu dispositivo e o CD-ROM fornecido com o mesmo contêm 
aplicações adicionais da Nokia e de outros programadores. O conteúdo e a 
disponibilidade das aplicações e serviços poderá variar de acordo com o país, 
representante e/ou operador de rede. As aplicações e informações adicionais 
acerca da utilização das mesmas em www.nokia.com/support estão disponíveis 
apenas nos idiomas seleccionados.
Algumas operações e funcionalidades são dependyentes 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.

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.
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Introdução
Número do modelo: Nokia N92-1

A seguir referido como Nokia N92.

O Nokia N92 é um dispositivo multimédia potente e 
inteligente. Existem várias aplicações fornecidas pela 
Nokia e por outros programadores de software que o 
ajudarão a trabalhar melhor com o seu Nokia N92.

Algumas das aplicações fornecidas encontram-se na 
memória do dispositivo ou no cartão de memória e outras 
estão no CD-ROM fornecido com o dispositivo.

A disponibilidade das aplicações pode variar de acordo 
com o seu país ou área de vendas.

Para utilizar algumas aplicações, tem de aceitar os termos 
de licença aplicáveis.

Ao longo deste documento, irá encontrar alguns ícones 
que indicam se a aplicação está disponível no cartão de 
memória ( ) fornecido ou no CD-ROM ( ).

Tem de instalar as aplicações do CD-ROM num 
PC compatível antes de as utilizar.

Serviços de rede
Para utilizar o telefone, terá de subscrever os serviços de 
um operador de rede celular. Muitas das funções requerem 
funções de rede especiais. Estas funções não estão 
disponíveis em todas as redes; outras redes podem 
requerer que celebre acordos específicos com o operador 
de rede, para poder utilizar os serviços de rede. O seu 
operador de rede pode dar-lhe instruções e explicar quais 
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.

Apoio
As aplicações fornecidas por outros programadores de 
software são suportadas pelos próprios. Se tiver problemas 
com uma aplicação, poderá obter apoio a partir do 
respectivo site na Web. Consulte as ligações à Web no final 
de cada um dos capítulos das aplicações deste manual.
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ncontrar teclado para começar 
ivos com conectividade 

rtir da lista.
lado com o dispositivo, introduza 
lha (1 a 9 dígitos) no dispositivo 
senha no teclado dentro de 
ida, prima a tecla enter no 
 de apontar a senha pois pode 
erente, caso necessite de 
e o teclado com o dispositivo.
itos da senha, poderá ser 
cla Fn primeiro.
o um esquema de teclado, 
lista no seu dispositivo.
lado for apresentado, o estado é 
 ligado e o indicador verde do 
a pisca lentamente; o teclado 
zado.

 o funcionamento e a 
onsulte o respectivo manual do 
Para o seu dispositivo
Teclado sem fios Nokia 

Com o seu dispositivo pode utilizar um teclado sem fios 
Nokia ou outros teclados sem fios compatíveis que 
suportem o perfil HID ("Human Interface Devices" - 
dispositivos de interface humana). Pode adquirir um 
teclado sem fios compatível como acessório separado.

Para configurar o teclado sem fios Nokia ou outro teclado 
sem fios compatível, utilize a aplicação Tecl. s/ fios. 
O teclado permite-lhe introduzir texto confortavelmente, 
utilizando o esquema QWERTY completo, para mensagens 
de texto, e-mail e entradas da agenda.

 Nota: Esta aplicação só está disponível num número 
limitado de idiomas.

Precisa de instalar o Tecl. s/ fios a partir do cartão de 
memória antes de o poder utililzar. Insira o cartão de 
memória. Prima  e seleccione Ferramen. > Gest. 
aplics. para localizar o ficheiro de instalação. Seleccione 
Opções > Instalar
1 Active a conectividade Bluetooth no seu dispositivo.
2 Ligue o teclado.
3 Prima  e seleccione Minhas > Tecl. s/ fios 

4 Seleccione Opções > E
a procurar os disposit
Bluetooth.

5 Escolha o teclado a pa
6 Para emparelhar o tec

uma senha à sua esco
e introduza a mesma 
30 segundos. Em segu
teclado. Não necessita
utilizar uma senha dif
emparelhar novament
Para introduzir os díg
necessário premir a te

7 Caso lhe seja solicitad
escolha-o a partir da 

8 Quando o nome do tec
alterado para Teclado
teclado sem fios Noki
está pronto a ser utili

Para obter detalhes sobre
manutenção do teclado, c
utilizador.
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o de avaliação, seleccione 
 tipo de activação Avaliação livre 
ído.

 estabelecer a ligação ao serviço de 
rtar as actualizações.
ma mensagem de confirmação do 

eccione Ok para continuar.
terminar a activação.

o de teste de 30 dias e o período 
que instalar o antivírus. Após o 
ação antivírus continua a poder ser 
ssível importar software de 
e causar riscos de segurança. Para 
ualizado após o período de teste, 
prar mais tempo de serviço.

icação do dispositivo
ção manual da existência de vírus 
tir que o antivírus verifique o 
ente. Para definir se pretende que 

cados manual ou 
cione Opções > Definições > 
 Manual. Se seleccionar Tempo 
tado em segundo plano, enquanto 
erifica automaticamente os 
ão acedidos.
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o F-Secure Mobile Anti-Virus 
 Nota: Esta aplicação só está disponível num 

número limitado de idiomas.

A aplicação F-Secure Mobile Anti-Virus para terminais 
móveis oferece uma protecção em tempo real, 
incorporada no dispositivo, contra conteúdos nocivos com 
actualizações antivírus automáticas através do ar. 
O antivírus verifica, automaticamente, se existem vírus 
em todos os ficheiros que o utilizador abre e separa os 
ficheiros infectados dos outros para o proteger.

Activar o antivírus
 Importante: O dispositivo apenas pode suportar 

uma aplicação antivírus. O facto de possuir mais do que 
uma aplicação com funcionalidade antivírus poderá 
afectar o desempenho e o funcionamento ou levar o 
dispositivo a deixar de funcionar.

Precisa de instalar o Mobile Security a partir do cartão de 
memória antes de o poder utililzar. Insira o cartão de 
memória. Prima  e seleccione Ferramen. > 
Gest. aplics. para localizar o ficheiro de instalação. 
Seleccione Opções > Instalar

Prima  e seleccione Minhas > Mobile Security. 
Proceda da seguinte forma:
1 Na vista das boas-vindas, seleccione Ok.

2 Para iniciar o períod
Opções > Alterar, o
e especifique Conclu

3 Seleccione Sim para
actualização e impo

4 O utilizador recebe u
êxito do registo. Sel

5 Seleccione Ok para 

A aplicação é uma versã
de teste começa assim 
período de teste, a aplic
utilizada, mas não é po
actualização, o que pod
importar o software act
o utilizador tem de com

Proceder à verif
Pode proceder à verifica
no dispositivo ou permi
dispositivo automaticam
os ficheiros sejam verifi
automaticamente, selec
Modo > Tempo Real ou
Real, o antivírus é execu
utiliza o dispositivo, e v
ficheiros quando estes s
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Para verificar os ficheiros manualmente no dispositivo, 
seleccione Opções > Verificar todos na vista principal do 
antivírus.

Para por de quarentena os ficheiros infectados ou para os 
apagar, depois da verificação, desloque-se para a direita, 
para o separador Infecções, seleccione um ficheiro e 
Opções > Processo seleccionado. A partir do menu 
Seleccionar acção seleccione Quarentena ou Eliminar.

Para manter actualizada a base de dados de definição de 
vírus, pode actualizar o software antivírus no dispositivo. 
Para obter actualizações de antivírus, necessita de um 
ponto de acesso à Internet configurado no seu dispositivo. 
Consulte o manual do utilizador do dispositivo para obter 
mais informações sobre os pontos de acesso. Quando o 
software de antivírus actualizado estiver disponível no 
servidor, recebe uma notificação e pode importar a 
actualização a partir do servidor. Para actualizar a 
aplicação Anti-Virus, manualmente, seleccione Opções > 
Actualização.

Para desinstalar a aplicação F-Secure Mobile Anti-Virus, 
seleccione Opções > Desinstalar.

Para obter mais informações sobre a aplicação F-Secure 
Mobile Anti-Virus, visite mobile.f-secure.com ou 
www.f-secure.com/wireless.
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patível, tais como o Microsoft 
, bem como favoritos da Internet 
wsers compatíveis.

criar cópias de segurança de dados 
erar dados guardados a partir do 
ispositivo.

 para gerir o conteúdo das pastas 
o Explorador do Windows.

 — para criar e organizar ficheiros 
C compatível e transferi-los para 

vel.

azenar imagens e vídeos do 
compatível.

ra estabelecer uma ligação de rede 
 como um modem.

es
ções e importar a versão mais 

ite, visite www.nokia.com/pcsuite.
Pa
ra
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C Para o PC
Nokia PC Suite 

O Nokia PC Suite é um conjunto de aplicações para PC 
desenvolvidas para serem utilizadas com o seu Nokia N92.

Para instalar e utilizar o Nokia PC Suite, necessita de um 
PC com o Microsoft Windows 2000 ou XP e compatível 
com o cabo de dados USB fornecido ou com conectividade 
Bluetooth. Antes de utilizar o Nokia PC Suite, precisa de 
instalá-lo num PC compatível. Consulte o CD–ROM 
fornecido com o dispositivo para obter mais informações.

Está disponível um manual do utilizador completo do 
Nokia PC Suite em formato electrónico no CD-ROM. Para 
obter mais informações e importar a versão mais recente 
do Nokia PC Suite, visite www.nokia.com/pcsuite.

Algumas das aplicações úteis existentes no Nokia PC 
Suite são:

Get Connected — para ligar o dispositivo a um 
PC compatível pela primeira vez.

Nokia PC Sync — para sincronizar itens de contactos, 
agenda, tarefas e notas entre o dispositivo e o PIM 
("Personal Information Manager"- gestor de informações 

pessoais) de um PC com
Outlook ou Lotus Notes
entre o dispositivo e bro

Content Copier — para 
do dispositivo ou recup
PC compatível para o d

Nokia Phone Browser —
do dispositivo através d

Nokia Music Manager
de música digital num P
um dispositivo compatí

Image Store — para arm
dispositivo para um PC 

One Touch Access — pa
utilizando o dispositivo

Mais informaçõ
Para obter mais informa
recente do Nokia PC Su
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a-se no CD-ROM fornecido com 
a não tiver o Apple QuickTime 
lo a partir de 
e/download. Siga as instruções 
as no ecrã.

afias e clips de vídeo 
ra o PC
ransferir as suas fotografias do 
hotoshop Album Starter Edition.

amente fotografias e clips de 
tível:
 a um PC compatível através do 
necido com o dispositivo. No PC, 
logo Adobe Photo Downloader 

e imagem e vídeo capturados 
rência são seleccionados 

ncia, faça clique em Get Photos. 
ccionados são importados para 

lbum Starter Edition. Quaisquer 
do na Galeria do dispositivo 
omaticamente para o Adobe 
rter Edition e identificados como 
Adobe Photoshop Album 
Starter Edition 

O Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 ajuda-o a 
localizar, corrigir e partilhar facilmente as suas fotografias 
utilizando um PC compatível. Com esta versão do Adobe 
Photoshop Album Starter Edition pode:
• Utilizar etiquetas para organizar as suas fotografias 

e localizá-las facilmente.
• Utilizar uma vista de agenda para ver as suas 

fotografias digitais numa única localização.
• Corrigir imperfeições de fotografias apenas com um 

clique.
• Partilhar fotografias de diversas maneiras: enviar por e-

mail, imprimir em casa ou enviá-las para dispositivos 
móveis compatíveis.

 Nota: Esta aplicação só está disponível num número 
limitado de idiomas.

Instalação
Instale a aplicação Adobe Photoshop Album Starter Edition 
num PC compatível a partir do CD-ROM fornecido com o 
dispositivo. A aplicação Adobe Photoshop Album Starter 
Edition requer o sistema operativo Microsoft Windows 
2000 ou XP, o Nokia PC Suite 6.5 ou uma versão mais 
recente para estabelecer a conectividade entre o seu 
dispositivo e o PC, bem como o Apple QuickTime 6.5.1. 
ou mais recente para ver e modificar clips de vídeo. 

O Nokia PC Suite encontr
o dispositivo. Se o sistem
instalado, poderá instalá-
www.apple.com/quicktim
de instalação apresentad

Transferir fotogr
do Nokia N92 pa
Existem duas formas de t
dispositivo para o Adobe P

Para transferir automatic
vídeo para um PC compa
1 Ligue o seu dispositivo

cabo de dados USB for
é aberta a caixa de diá
e os novos ficheiros d
desde a última transfe
automaticamente.

2 Para iniciar a transferê
Todos os ficheiros sele
o Adobe Photoshop A
álbuns que tenha cria
serão transferidos aut
Photoshop Album Sta
etiquetas.
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rafias e clips de vídeo 
kia N92

ias e clips de vídeo modificados 
sitivo:
vo a um PC compatível através do 
ou da conectividade Bluetooth.
obe Photoshop Album Starter 

afias e vídeos que pretende 
positivo.
e, na barra de atalhos, e seleccione 
ne.

lizar fotografias 

um Starter Edition organiza 
as fotografias por data, para que 
ente. Existem duas formas de 

r data: o depósito de fotografias 

ias utilizando o depósito de 

ell na barra de atalhos.
Pa
ra
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C 3 Pode optar por apagar os ficheiros do seu dispositivo 
depois de os mesmos terem sido transferidos para o 
Adobe Photoshop Album Starter Edition.

Para activar ou desactivar a caixa de diálogo automática 
Adobe Photo Downloader, faça clique com o botão 
direito do rato no ícone na barra de tarefas.
Para transferir fotografias manualmente para um 
PC compatível:
1 Ligue o seu dispositivo a um PC compatível através do 

cabo de dados USB ou da conectividade Bluetooth.
2 Inicie a aplicação Adobe Photoshop Album Starter 

Edition.
3 Na barra de atalhos, faça clique em Get photos > 

From Camera, Mobile Phone or Card Reader. É 
apresentada a caixa de diálogo Adobe Photo 
Downloader.

4 Faça clique em Get Photos para iniciar a transferência. 
Todos os ficheiros seleccionados são importados para 
o Adobe Photoshop Album Starter Edition. Quaisquer 
álbuns que tenha criado na Galeria do dispositivo 
serão transferidos automaticamente para o Adobe 
Photoshop Album Starter Edition e identificados como 
etiquetas. 

5 Pode apagar os ficheiros do seu dispositivo depois de 
os mesmos terem sido transferidos para o Adobe 
Photoshop Album Starter Edition.

Transferir fotog
do PC para o No
Para transferir fotograf
novamente para o dispo
1 Ligue o seu dispositi

cabo de dados USB 
2 Inicie a aplicação Ad

Edition.
3 Seleccione as fotogr

transferir para o dis
4 Faça clique em Shar

Send to Mobile Pho
5 Faça clique em OK.

Organizar e loca
por data
O Adobe Photoshop Alb
automaticamente as su
possa localizá-las facilm
localizar fotografias po
e a vista de agenda.
Para encontrar fotograf
fotografias:
1 Seleccione Photo W
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reate Tag, utilize o menu 
er a subcategoria em que 
eta.
e, introduza o nome que 

iqueta.
e, introduza as informações que 
acerca da etiqueta.

no painel Tag sob a categoria ou 
a.

 a uma fotografia, arraste-a do 
fia, no depósito de fotografias.

grafias, faça duplo clique numa 
 procura localiza todas as 
ssa etiqueta específica anexada.

 de fotografias e passar para um 
na barra na linha de tempo. 

o dispositivo, acrescente 
ransfira-as para o Adobe 
 Edition; as informações do 
omo uma nova etiqueta em 

afias
s mais comuns das fotografias:
rafia no depósito de fotografias.
2 Na linha de tempo abaixo da barra de atalhos, 
seleccione o mês das fotografias que pretende ver. 
As fotografias relativas a esse mês são mostradas no 
depósito.

Para encontrar fotografias utilizando a vista de agenda:
1 Seleccione Calendar View na barra de atalhos.
2 Na vista de agenda, seleccione um dia com uma 

fotografia para ver todas as fotografias tiradas 
nesse dia.

3 Desloque-se de mês para mês através dos botões de 
seta na parte superior da agenda.

Organizar e localizar fotografias 
utilizando etiquetas
Localize fotografias, utilizando etiquetas com 
palavras-chave com base nas pessoas retratadas, no local, 
no acontecimento e noutras características da fotografia. 
Quando adiciona etiquetas às suas fotografias, 
não necessita de se lembrar do nome do ficheiro, da data 
ou da pasta de cada fotografia.

Faça clique em Organize, na barra de atalhos, para abri 
o painel Tag.

Para criar a sua própria etiqueta:
1 Faça clique em New no painel Tag e seleccione 

New Tag.

2 Na caixa de diálogo C
Category para escolh
pretende listar a etiqu

3 Na caixa de texto Nam
pretende atribuir à et

4 Na caixa de texto Not
pretende acrescentar 

5 Faça clique em OK.

A etiqueta é apresentada 
subcategoria seleccionad

Para anexar uma etiqueta
painel Tag para a fotogra

Para localizar as suas foto
etiqueta no painel Tag; a
fotografias que tenham e

Para restringir o conjunto
determinado mês, clique 

Se criar um novo álbum n
fotografias ao mesmo e t
Photoshop Album Starter
álbum são apresentadas c
Imported tags.

Corrigir as fotogr
Para corrigir os problema
1 Seleccione uma fotog
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 se deslocar no vídeo, arraste 
linha de tempo.
a secção do vídeo para recortar, 
ar, efectue um dos seguintes 

e selecção localizadas no início 
de tempo.
po de início da selecção, 

a a tecla Shift e clique na linha de 
ar o tempo de fim, mantenha 
trl e clique na linha de tempo.
ma secção, pode arrastar a barra 
 de tempo.
 do vídeo seleccionada, faça clique 
ection  na barra de ferramentas.
ção e apagar as partes fora desta, 
 Trim Selection na barra de 

ão e colá-la noutro local da linha 
e no botão Copy Selection na 
s. Arraste o marcador azul na linha 
al pretendido e faça clique no 
Pa
ra

 o
 P

C 2 Faça clique em Fix photo na barra de atalhos. O Adobe 
Photoshop Album Starter Edition cria uma cópia do 
ficheiro da fotografia original para modificação.
Para corrigir a fotografia automaticamente, seleccione 
Auto Smart Fix.
Para corrigir a fotografia manualmente, seleccione 
Fix Photo Window... e uma das seguintes opções: 
General — para seleccionar a correcção automática de 
cor, níveis, contraste ou nitidez.
Crop — para recortar uma fotografia para melhorar a 
composição ou salientar partes de uma imagem.
Red Eye — para corrigir o efeito de olhos vermelhos 
provocado pelo flash de uma câmara.

Reproduzir e modificar os seus vídeos
Para reproduzir os seus vídeos, faça duplo clique no 
ficheiro de vídeo e clique em Play sob a janela do vídeo.

Para modificar, reorganizar e apagar cenas nos seus 
filmes móveis:
1 Faça clique com o botão direito do rato no ficheiro de 

um filme e seleccione Edit Mobile Movie. 
É apresentada a primeira frame do vídeo na janela de 
vídeo. O marcador azul na linha de tempo, abaixo da 
janela de vídeo, indica a frame que está a visualizar.

2 Para reproduzir, fazer uma pausa, parar, ir para o início 
ou ir para o fim, utilize os botões de controlo abaixo da 

janela de vídeo. Para
o marcador azul na 

3 Para seleccionar um
reorganizar ou apag
procedimentos:
• Arraste as alças d

e no fim da linha 
• Para marcar o tem

mantenha premid
tempo. Para marc
premida a tecla C

Depois de escolher u
de selecção na linha

4 Para apagar a secção
no botão Delete Sel
Para recortar a selec
faça clique no botão
ferramentas.
Para copiar a selecç
de tempo, faça cliqu
barra de ferramenta
de tempo até ao loc
botão Paste.
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PC para um leitor de média 
 compatível com UPnP como, por 
evisão ou um sistema estéreo.

o só está disponível num número 

edia Server num PC
 Media Server num 
 CD-ROM fornecido com o 
ia Server requer o sistema 
ou XP da Microsoft. Se tiver uma 
oteger o PC, pode ter de alterar 
ir que o PC trabalhe com o 
ções de instalação apresentadas 

 média
as suas músicas, fotografias 
ocalize os ficheiros no 
te estes ficheiros ou pastas 
ia Server. 

e guarda ficheiros de média 
pastas de visionamento. Quando 
 novos nas pastas de 
edia Server acrescenta-os à 
 automaticamente actualizados.
Mais informações
Para obter ajuda adicional sobre as funções do programa, 
seleccione Help > Adobe Photoshop Album Starter 
Edition 3.0 Help... no menu principal.

Para mais informações sobre a aplicação Adobe Photoshop 
Album Starter Edition, visite
www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html.

Home Media Server 
 Importante: Active sempre um dos métodos de 

encriptação disponíveis, para aumentar a segurança da sua 
ligação LAN sem fios. A utilização de encriptação reduz o 
risco de acesso não autorizado aos seus dados.

A aplicação Home Media Server utiliza a arquitectura 
UPnP ("Universal Plug and Play") para estabelecer a ligação 
a dispositivos compatíveis através da LAN sem fios. A 
arquitectura UPnP utiliza as definições de segurança da 
ligação LAN sem fios.

Com a aplicação Home Media Server pode catalogar, 
facilmente, ficheiros de música, de imagem e de vídeo num 
PC compatível. Pode criar listas de reprodução de música 
personalizadas, álbuns de fotografias e colecções de 
filmes. Pode transferir ficheiros de média compatíveis para 
o dispositivo e criar cópias de segurança dos ficheiros do 
dispositivo no PC. Pode utilizar o dispositivo como um 
controlo remoto e mostrar ficheiros de média a partir de 

um dispositivo ou de um 
doméstico ligado em rede
exemplo, um PC, uma tel

 Nota: Esta aplicaçã
limitado de idiomas.

Instalar o Home M
Instale a aplicação Home
PC compatível a partir do
dispositivo. O Home Med
operativo Windows 2000
firewall instalada para pr
as definições para permit
Nokia N92. Siga as instru
no ecrã.

Gerir ficheiros de
Para manter o controlo d
digitais e clips de vídeo, l
PC compatível e acrescen
completas no Home Med

Pode designar pastas ond
compatíveis no PC como 
coloca ficheiros de média
visionamento, o Home M
biblioteca e mantém-nos
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s do PC em outros 

Media Server pode utilizar o 
lo remoto para mostrar ficheiros de 
tir de um PC compatível em outros 
 com UPnP da sua rede doméstica. 
ar o Nokia N92 para controlar a 
 de música compatíveis 
vés do sistema de áudio doméstico 
tilizando um receptor multimédia 

e média com o Nokia N92:
92, estabeleça a ligação ao 
no PC compatível.
ioteca de média que contenha 
de controlar. 

iro de média.
tivo compatível no qual o ficheiro 

es
ções sobre a aplicação Home 

w.simplecenter.net/nokia ou prima 
edia Server para abrir a Ajuda.
Pa
ra

 o
 P

C Transferir ficheiros do PC para o 
Nokia N92
1 Utilizando o Nokia N92, estabeleça a ligação ao 

Home Media Server no PC compatível.
No PC compatível, utilizando a aplicação Home Media 
Server, seleccione o Nokia N92 no menu dos 
dispositivos.

2 Seleccione uma biblioteca de ficheiros de média que 
pretenda transferir.

3 Seleccione um ficheiro de média individual.
4 Seleccione a opção para transferir o ficheiro para 

o Nokia N92.

Transferir ficheiros do Nokia N92 
para o PC
1 Utilizando o Nokia N92, estabeleça a ligação ao 

Home Media Server no PC compatível.
Ou, no PC compatível, utilizando a aplicação Home 
Media Server, seleccione o Nokia N92 no menu dos 
dispositivos.

2 Seleccione o ficheiro que pretende transferir.
3 Seleccione a opção para transferir o ficheiro para o 

Home Media Server no PC compatível.

Mostrar ficheiro
dispositivos
Com a aplicação Home 
Nokia N92 como contro
média compatíveis a par
dispositivos compatíveis
Por exemplo, pode utiliz
reprodução de ficheiros
armazenados no PC atra
compatível com UPnP, u
compatível com UPnP.

Controle ficheiros d
1 Utilizando o Nokia N

Home Media Server 
2 Seleccione uma bibl

o ficheiro que preten
3 Seleccione um fiche
4 Seleccione o disposi

é mostrado.

Mais informaçõ
Para obter mais informa
Media Server, visite ww
F1 na aplicação Home M
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