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 memória
para economizar a memória no 
endas, você poderá encontrar:

ria (MultiMediaCard de tamanho
d Size MultiMediaCard, RSMMC)

ultiMediaCard (MMC).
será necessário ao utilizar o cartão 
lefone. O adaptador permite que 
ão de memória em outro aparelho 
ão para MMC grande. 
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Inserir o cartão SIM ou USIM e bateria
1 Com a parte de trás do 

aparelho voltada para 
cima, pressione o botão de 
segurança (1) e empurre a 
tampa na direção da seta (2). 

2 Levante o verso (3).

3 Para liberar a armação do 
cartão SIM, empurre-a em 
direção à seta (4) e abra-a (5). 

4 Coloque o cartão SIM ou 
USIM na armação (6). 
Confira se o canto recortado 
(7) do cartão SIM está 
voltado para cima da 
armação e se os contatos 
dourados estão voltados 
para os conectores 
no aparelho.

5 Feche (8) e encaixe a 
armação do cartão SIM 
no lugar (9).

6 Instale a bateria (10).

7 Coloque o verso de volta 
no lugar.

Inserir o cartão de
Utilize o cartão de memória 
telefone. Na embalagem de v

• o cartão de memó
reduzido - Reduce

• o adaptador do M
O adaptador não 
de memória no te
você utilize o cart
que possua armaç



ória. Se o telefone estiver ligado, 

arelho e cartão de memória, e 
artão, feche todos os aplicativos 
ória antes de abrir a porta da 

5). 

 
Se a bateria estiver completamente 
 de carga levará alguns minutos 

completamente carregada, a barra 
te o carregador do telefone e a 
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1 Para inserir o cartão de 
memória, abra a porta (11) 
da armação do cartão de 
memória. Com o telefone 
voltado para baixo, coloque 
o dedo na abertura da porta 
e puxe a base da porta 
para fora.

2 Insira o cartão de memória 
na armação (12). Confira 
se o canto recortado está 
voltado para a base do 
telefone e se a área de 
contato no cartão está 
voltada para baixo. 

3 Empurre o cartão para 
dentro (13). Você irá ouvir um clique 
quando o cartão se encaixar no lugar.

4 Feche a porta. Você não poderá utilizar 
o cartão de memória se a porta 
estiver aberta.

Retirar o cartão de memória
1 Abra a porta da armação do cartão 

de memória.

2 Pressione o cartão de memória para 
liberá-lo da armação (14).

3 Remova o cartão de mem
pressione OK. 

Para não causar danos ao ap
não corromper os dados no c
localizados no cartão de mem
armação do cartão.

Carregar a bateria
1 Conecte o carregador a 

uma tomada comum de 
corrente alternada.

2 Conecte o cabo do 
carregador ao aparelho (1
A barra do indicador da 
bateria começa a oscilar. 
O telefone pode ser usado
durante o carregamento. 
descarregada, o indicador
para aparecer.

3 Quando a bateria estiver 
pára de oscilar. Desconec
seguir da tomada.



 (6) como um atalho para a 

re os menus várias direções. 
l do meio ( ) para selecionar, 
ão.

e o menu principal, como exibido 

erda ( ) e direita ( ) (11) 
e itens exibidos no visor.

va constantemente as condições da 
e do teclado.

)

 Voz (15) durante uma chamada 
 de ouvido e alto-falante. 
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Fone de ouvido 

Conecte o fone de ouvido 
compatível ao conector 
Pop-Port™ do telefone.

Atenção! O uso de um 
fone de ouvido pode 
impedir sua capacidade de 
ouvir sons ao seu redor.  
Não utilize fones de ouvido em situações 
que possam colocá-lo em perigo.

Teclas e partes
•  Botão Liga/Desliga (1)

• Armação do cartão de 
memória (2)

•  Tecla Encerrar (3)

•  A Tecla Limpar (4) 
apaga texto e itens.

•  A Tecla Editar (5) abre 
uma lista de comandos 
quando se está editando 
textos, tais como Copiar, 
Recortar e Colar.

• Pressione e segure 
conexão com a Web.

• Microfone (7)

•  O Joystick (8) percor
Pressione a Tecla Centra
aceitar ou ativar uma opç

•  A Tecla Menu (9) abr
na figura.

•  Tecla Enviar (10)

• As Teclas de Seleção esqu
selecionam os comandos 

• Fone (12)

• O sensor de luz (13) obser
luz e ajusta a luz da tela 

• Saída do alto-falante (14

•  Pressione a Tecla de
para alternar entre o fone



 PIN, UPIN ou código de travamento, 
o ****) e pressione  (OK). O 
ente fornecido com o cartão SIM ou 
l do código de travamento é 12345. 
 sobre códigos de acesso, consulte o 
ntas—Configurações—Segurança’.

 antena interna.

lho estiver 
ataria qualquer 
, não toque na 
ente. Esse 

 qualidade da 
que o aparelho 
tência mais 
rio. Para otimizar a performance 
l da bateria, não toque na área 

ue cobre a tela.

tos inexistentes, descoloridos ou 
ela. Esta é uma característica desse 
odem conter pixels ou pontos que 
. Isso é normal, e não um defeito.
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• Pressione e segure  no 
modo de espera para ativar 
os comandos de voz.

• Abra a cobertura da lente 
da câmera (16) para ativar 
a câmera. Ao fechar a 
cobertura da lente, o 
telefone retorna ao 
modo anterior.

• Conector para 
carregador (17)

• Conector Pop-Port™ (18) 
para o cabo de dados USB, 
fone de ouvido e outros 
acessórios.

• Flash LED (19)
• Câmera (20) para capturar imagens de alta resolução ou 

gravar vídeos.

Ligar o telefone
Pressione e segure o Botão Liga/
Desliga .

Se o telefone solicitar o código
digite o código (exibido com
código PIN ou UPIN é geralm
USIN. A configuração origina
Para obter mais informações
manual do usuário, ‘Ferrame

Este aparelho dispõe de uma

Nota: Quando o apare
ligado, trate-o como tr
outro aparelho de rádio
antena desnecessariam
contato pode afetar a
chamada e fazer com 
opere num nível de po
alto do que o necessá
da antena e a vida úti
da antena.

A tela
Remova o plástico protetor q

Um pequeno número de pon
brilhantes pode aparecer na t
tipo de tela. Algumas telas p
permanecem ativados ou não



ns ainda não enviadas na pasta 

o atendidas.

ue estiver configurado como 
e alerta mens., Sinal de alerta de MI 
tiverem configurados em Desativar.

stá travado. 

efone está sendo utilizada.

 desviadas para outro número. 
has telefônicas, o indicador para 
ha é , e o da segunda é . 

porte de mesa ou dispositivo 
do ao telefone. 

 está conectada ao telefone.

 conectado ao telefone.

e de ouvido com tecnologia 

s está ativa. 

 em pacote GPRS ou EDGE 

 em pacote GPRS ou EDGE 

 em pacote GPRS ou EDGE 
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Configurações iniciais
1 Ao ligar o telefone pela primeira vez, é possível que ele solicite 

a configuração das seguintes informações:

Minha cidade resid., Hora e Data: Utilize  (Joystick) e as 
teclas numéricas. Digite as primeiras letras do nome da cidade 
para encontrá-la. Note que a cidade selecionada também 
define o fuso horário do relógio no telefone.

2 Pressione  (Tecla Menu) para abrir o Menu principal.

Nota: Talvez o provedor de serviços/operadora de rede 
tenha solicitado uma ordem diferente para os itens do 
menu ou a inclusão de diferentes ícones no menu do 
telefone. Entre em contato com o provedor de serviços/
operadora de rede ou Central de Atendimento Nokia para 
assistência sobre quaisquer funções que sejam diferentes 
das descritas neste manual.

Definir as configurações de MMS 
e Internet 
O telefone Nokia 6681 possui uma ferramenta de configuração 
que automaticamente configura MMS, GPRS, fluxo contínuo e 
configurações da Internet baseadas nas informações da operadora. 
Você também já possui configurações da operadora no seu telefone.

Indicadores principais
O telefone está sendo utilizado na rede GSM.

Você recebeu uma ou mais mensagens na pasta Caixa de 
entrada em Mensagem. 

Indica que há mensage
Caixa de saída.

 e Há chamadas nã

Exibido se Tipo de toq
Silencioso e se Sinal d
e Sinal alerta e-mail es

O teclado do telefone e

O alarme está ativado.

A segunda linha do tel

Todas as chamadas são
Se você possui duas lin
desvios da primeira lin

Um fone de ouvido, su
Bluetooth está conecta

Uma extensão indutiva

Um kit para carro está

A conexão com um fon
Bluetooth foi perdida.

Uma chamada de dado

Uma conexão de dados
está disponível.

Uma conexão de dados
está ativa. 

Uma conexão de dados
está retida. 



ione  e selecione outro. 
 no modo de espera para ativar o 

il Silencioso estiver ativo, pressione 
o de espera para ativar o perfil Geral.

os números discados, pressione .

 voz, pressione e segure .

 com a Web, pressione e segure 
nual do usuário, ‘Web’.

tivos 
ne e 
co 
relho 
os. O 
dos 
tivo.

ciente
a lista, vá até ele e pressione  e 

uma lista, pressione e segure  
 . Um sinal de marcação aparece 
os. Para encerrar a seleção, solte o 
. Após selecionar todos os itens que 

-los ou excluí-los.
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A Conexão Bluetooth foi configurada em Ativar. 

Dados estão sendo transferidos via conexão Bluetooth.

Uma conexão USB está ativa.

Você possui um e-mail lido esperando aguardando 
transferência para o telefone.

Você possui um e-mail não lido aguardando transferência 
para o telefone.

Travamento do teclado (Proteção)
Use a proteção do teclado para prevenir que as teclas sejam 
pressionadas acidentalmente.

Para travar: No modo de espera, pressione  e em seguida 
. Quando as teclas estiverem bloqueadas,  aparece 

no visor.

Para liberar: Pressione  e .

Quando o telefone está travado, talvez seja possível fazer 
chamadas para o número de emergência oficial programado 
no telefone. Digite o número de emergência e pressione .

Para ativar a luz do visor com o telefone bloqueado, 
pressione .

Atalhos no modo de espera
• Para abrir a Câmera, pressione . 

• Para abrir Contatos, pressione . 

• Para abrir o Calendário, pressione . 

• Para escrever uma nova mensagem de texto, pressione .

• Para mudar o perfil, press
Pressione e segure 
perfil Silencioso. Se o perf
e segure  no mod

• Para abrir a lista dos últim

• Para utilizar comandos de

• Para iniciar uma conexão
. Consulte o ma

• Para alternar entre aplica
que estão abertos, pressio
segure . Se houver pou
espaço na memória, o apa
encerrará alguns aplicativ
telefone salva todos os da
antes de encerrar o aplica

Dicas para uso efi
• Para marcar um item num

 ao mesmo tempo.

• Para marcar vários itens n
enquanto pressiona  ou
junto aos itens selecionad
Joystick e em seguida 
deseja, você poderá movê



o
a familiarizar-se com o telefone 

e guia rápido em lugar do manual 
tém informações importantes sobre 
ção.

 pode ser encontrado em formato 
ww.nokia.com.br.

na Web
okia.com.br/meucelular a última 

informações adicionais, downloads e 
produto Nokia.

os os direitos reservados.

rir, distribuir ou armazenar, parcial 
s contidas neste Manual do Usuário, 
torização prévia e expressa da Nokia.

onnecting People são marcas 
adas da Nokia Corporation. Outros 
hias aqui mencionados são marcas 
das de seus respectivos proprietários.
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• Em algumas situações, ao pressionar , uma lista mais curta 
de opções exibe os principais comandos disponíveis na tela.

• Para copiar e colar texto: Para selecionar letras e palavras, 
pressione e segure . Ao mesmo tempo, pressione  
ou . À medida que a seleção move, o texto é marcado. 
Para copiar o texto para a área de transferência, continue 
segurando  e pressione Copiar. Para inserir o texto 
num documento, pressione e segure  e pressione Colar.

Transferir conteúdo de outro telefone
• Utilize o aplicativo Transferir. Consulte o manual do usuário, 

‘Personalizar o telefone—Transferir conteúdo de outro telefone’.

• Utilize o Nokia Content Copier disponível no Nokia PC Suite 
para copiar conteúdo de outro telefone Nokia compatível. 
Veja o CD-ROM fornecido com o telefone. O Nokia Content 
Copier suporta vários modelos de telefones Nokia. Para mais 
informações sobre telefones suportados por cada PC Suite, 
visite o site da Nokia, www.nokia.com.br/meucelular.

       Ajuda
O telefone possui uma função de ajuda. Para acessá-la a partir de 
um aplicativo, selecione Opções > Ajuda.

Exemplo: Para ver as instruções sobre como criar um 
cartão de contato, comece a criar um cartão de contato e 
selecione Opções > Ajuda; ou selecione Ferramentas > 
Ajuda para abrir as instruções para Contatos. Enquanto 
lê as instruções, para alternar entre Ajuda e o aplicativo 
aberto em segundo plano, pressione e segure .

Manual do Usuári
Leia o manual do usuário par
Nokia 6681.

Nota: Não utilize est
completo, o qual con
segurança e manuten

O manual do usuário também
eletrônico no site da Nokia, w

Suporte da Nokia 
Verifique nas páginas, www.n
versão do manual do usuário, 
serviços relacionados ao seu 

Copyright © 2005 Nokia. Tod

É proibido reproduzir, transfe
ou totalmente, as informaçõe
em qualquer forma, sem a au

Os logotipos Nokia e Nokia C
comerciais ou marcas registr
nomes de produtos e compan
comerciais ou marcas registra


	Inserir o cartão SIM ou USIM e bateria
	Inserir o cartão de memória
	Retirar o cartão de memória
	Carregar a bateria
	Fone de ouvido
	Teclas e partes
	Ligar o telefone
	A tela
	Configurações iniciais
	Definir as configurações de MMS e�Internet
	Indicadores principais
	Travamento do teclado (Proteção)
	Atalhos no modo de espera
	Dicas para uso eficiente
	Transferir conteúdo de outro telefone
	Ajuda
	Manual do Usuário
	Suporte da Nokia na Web

