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Teclas e componentes—
tampa fechada
2ª EDIÇÃO PT, 9253933

Número do modelo: Nokia N93i-1, daqui em diante 
referido como Nokia N93i.

1 Câmara principal e lente. O dispositivo tem uma 
câmara principal com 3,2 (2048x1536) megapixels, 
que proporciona uma captura de imagem e gravação 
de vídeo de alta resolução.

2 Flash LED
3 Porta de 

infravermelhos
4 Conector Pop-Port
5 Conector do 

carregador
6 Saída do altifalante
7 Indicador da tampa 

(só está visível 
quando tiver 
chamadas perdidas, 
e-mails e mensagens não lidas, ou durante 
o carregamento)

8 Ecrã da tampa
9 Ranhura do cartão de memória
10 Tecla de flash
11 Tecla do modo de câmara

12  Tecla de selecção e deslocação de 4 direcções
13 Tecla de captura
14 Tecla de zoom
15  Tecla de alimentação
16 Microfone estéreo

Teclas e componentes—
tampa aberta
1 Câmara secundária (1) 

para chamadas de vídeo 
(resolução inferior 
à da câmara principal)

2 Teclas de selecção de 
paisagem direita  
e esquerda 

3 Teclas de selecção direita 
 e esquerda

4  Tecla de menu
5  Tecla de chamada
6  Tecla de edição
7 Microfone para chamadas 

de voz
8  Tecla limpar 
9  Tecla terminar
10  Tecla multimédia
11  Tecla de selecção e deslocação de 4 direcções
12 Sensor de luminosidade



Bloqueio do teclado
Para bloquear o teclado no modo de tampa aberta, prima 
a tecla de selecção esquerda e, em seguida, . Quando 
as teclas estiverem bloqueadas, é apresentado .

Para o desbloquear no modo de tampa aberta, prima 
a tecla de selecção esquerda e, em seguida, .

Para bloquear o teclado no modo de tampa fechada, 
mantenha premida a tecla de modo da câmara.

Para desbloquear no modo de tampa fechada, mantenha 
premida a tecla de modo da câmara.

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

Para ligar a luz do ecrã quando o bloqueio do teclado 
estiver activo, prima . No modo de tampa fechada, 
prima qualquer tecla, excepto a tecla de zoom.

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

Mantenha todos os cartões SIM fora do alcance 
das crianças.

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo 
e desligue o carregador.

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

1 Com a parte de trás 
do dispositivo voltada 
para si, prima o botão 
de abertura (1), 
desloque a tampa (2) 
e levante-a.

2 Insira o cartão USIM 
na ranhura. Certifique-se 
de que o canto cortado 
do cartão é inserido 
primeiro e de que a área 
de contactos do cartão 
fica voltada para baixo.

3 Introduza a bateria. 
Certifique-se de que 
os contactos na parte 
superior da bateria 
ficam virados para 
os conectores 
do dispositivo. 
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4 Para voltar a colocar 
a tampa posterior, 
posicione a tampa 
sobre o dispositivo 
e desloque-a até se 
fixar na sua posição.

Ligar o dispositivo
1 Mantenha premido .
2 Se o dispositivo solicitar 

o código (U)PIN ou código de 
bloqueio, introduza o código 
(mostrado como ****) e prima 
a tecla de selecção esquerda. 
O código UPIN é normalmente 
fornecido com o cartão USIM. 
A definição de origem para 
o código de bloqueio é 12345. Para obter mais 
informações sobre códigos de acesso, consulte 
“Segurança” no manual do utilizador.

O dispositivo possui antenas internas.

 Nota: Tal como acontece 
com outros dispositivos 
transmissores de rádio, evite 
tocar desnecessariamente 
na antena quando a antena 
estiver a ser utilizada. 
Por exemplo, evite tocar na 
antena durante a realização 
de uma chamada telefónica. O contacto com uma 
antena de transmissão ou recepção afecta a qualidade 
das comunicações de rádio, pode fazer com que 
o dispositivo funcione a um nível de consumo de 
energia superior ao normalmente necessário e pode 
reduzir a duração da bateria.

Carregar a bateria
1 Ligue um carregador 

compatível 
a uma tomada.

2 Ligue o cabo 
de alimentação 
ao dispositivo. 
O dispositivo pode 
ser utilizado durante 
o carregamento. Se a bateria estiver completamente 
descarregada, poderá demorar algum tempo até 
o indicador de carga começar a mover-se.



3 Quando a bateria estiver completamente carregada, 
o indicador de carga deixa de se mover. Desligue 
o carregador do dispositivo e, em seguida, da tomada.

Também pode utilizar o Adaptador para Carregador CA-44 
da Nokia para carregar a bateria com modelos de 
carregador Nokia antigos compatíveis. Para obter 
informações sobre acessórios, baterias e carregadores, 
consulte “Para sua segurança” no manual do utilizador.

Definições de MMS 
e de Internet móvel
Geralmente, as definições de MMS, GPRS, transmissão em 
sequência e Internet são configuradas automaticamente 
no dispositivo Nokia com base nas informações do 
fornecedor de serviços.

Ver imagens e vídeos 
num televisor
Para ver os clips de vídeo e imagens capturados 
num televisor compatível, utilize um Cabo de Saída 
de Vídeo CA-64U da Nokia compatível. 
Consulte “Modo de saída de TV” e “Configuração de TV” 
no manual do utilizador.

Para ver imagens e vídeos num televisor compatível, 
proceda da seguinte forma:
1 Ligue o cabo de saída de vídeo à entrada de vídeo 

de um televisor compatível.

2 Ligue a outra extremidade do cabo de saída 
de vídeo ao conector Pop-Port™ do dispositivo.

3 Prima , e escolha Galeria > Imgs. e vídeo 
e o ficheiro que pretende ver.

As imagens são mostradas no visualizador de imagens 
e os vídeos são reproduzidos no RealPlayer.

Ecrãs
Remova os plásticos de protecção dos ecrãs.
Poderá detectar um pequeno número de pontos 
descoloridos, brilhantes ou em falta no ecrã. 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.
As imagens neste manual podem ser diferentes das 
apresentadas no ecrã do dispositivo.
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Suporte

Ajuda
A função de ajuda apresenta instruções de utilização do 
dispositivo. Para aceder à função a partir de uma aplicação, 
escolha Opções > Ajuda.

Manual do utilizador
Para outras informações importantes acerca do dispositivo, 
consulte o manual do utilizador.

Online
Para obter a última versão deste manual do utilizador, 
informações adicionais, efectuar importações e informarse 
dos serviços relacionados com o seu produto Nokia, 
consulte a página www.nseries.com/support ou o website 
local da Nokia.
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