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Número do modelo: Nokia N70-1. Doravante denominado Nokia N70 Music Edition.

Teclas e peças
•  Botão Liga/Desliga (1).
• Alto-falante (2).
• O sensor de luz (3) sempre observa as condições de 

iluminação. A luminosidade pode reduzir a luz da tela 
e do teclado.

•   Teclas de seleção (4) para escolher comandos 
e itens.

•  Tecla Chamar (5).
•  Tecla de navegação em cinco direções (6) para 

mover entre os menus. Pressione a parte central da tecla 
de navegação ( ) para selecionar, aceitar ou ativar.

•  A tecla Menu (7) abre o menu principal.
•  A tecla Editar (8) abre uma lista de comandos ao 

editar texto.
• Microfone (9)
• Pressione e mantenha pressionada a tecla  (10) 

como atalho para estabelecer uma conexão com a Web.
•  Tecla Limpar (11) exclui texto e itens.
•  Tecla Multimídia (12) é um atalho para aplicativos.
•  Tecla Encerrar (13).
• Tecla do disparador da câmera (14) para captura de imagem com a câmera traseira.
• Compartimento de cartão de memória (15).
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• Câmera frontal (16) para chamada de vídeo (resolução inferior à da câmera traseira). 
Disponível no Nokia N70.

• Fone (17).
• Abra a tampa da lente da câmera (18) para ativar a 

câmera traseira.
• Câmera traseira (19) para captura de imagens de alta 

resolução ou gravação de vídeo.
• Flash LED (20).
• Conector para carregador (21).
• Conector Pop-PortTM para cabo de dados USB, fone de 

ouvido e outros acessórios.

Inserir o cartão (U)SIM e 
a bateria
Glossário: O cartão USIM é uma versão aprimorada do cartão SIM e é suportado pelos 
celulares UMTS.

Mantenha todos os cartões SIM fora do alcance de crianças.
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Sempre desligue o aparelho e desconecte o carregador antes de remover a bateria.
1 Com a parte de trás do aparelho voltada para você, pressione 

o botão de liberação (1) e deslize a tampa na direção 
indicada pela seta (2).

2 Levante a tampa (3).

3 Para liberar o compartimento do cartão (U)SIM, levante-o (4).

4 Insira o cartão (U)SIM (5). Certifique-se de que a área 
de contato do cartão esteja voltada para os conectores 
no dispositivo e o canto recortado esteja voltado para 
a base do dispositivo.

5 Feche o compartimento até encaixá-lo no lugar.

6 Insira a bateria (6).
7 Recoloque a tampa traseira.
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Inserir o cartão de memória
Use apenas cartões multimídia de tamanho reduzido, RS-MMC (Reduced Size MultiMediaCa
aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. A Nokia utiliza os padrões aprovados
mercado para cartões de memória, mas nem todas as marcas podem funcionar corretamen
ser totalmente compatíveis com este dispositivo.

Com este dispositivo, utilize somente os cartões multimídia de tamanho reduzido. Outros 
cartões de memória, como os cartões de segurança digital, SD (Secure Digital), não cabem
compartimento do cartão de memória e não são compatíveis com este dispositivo. O uso d
cartão de memória incompatível pode danificar tanto o cartão como o aparelho, bem com
dados salvos no cartão incompatível.

Use um cartão de memória compatível para economizar a memória do aparelho. Também
possível fazer uma cópia de segurança (backup) das informações do aparelho no cartão d
memória compatível. Por exemplo:

• Cartão de memória RS-MMC  

• Adaptador de cartão multimídia, MMC (MultiMediaCard)  

Não é necessário usar o adaptador com o RS-MMC no Nokia N70 Music Edition. O adapt
permite que o RS-MMC seja usado em outro aparelho compatível com um compartim
MMC de tamanho normal.

É possível que um cartão de memória compatível já esteja inserido no aparelho.
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1 Para inserir um cartão de memória, abra a porta do 
compartimento de cartão de memória (7). Coloque o 
dedo no encaixe na parte superior da porta e abra-a.

2 Insira um cartão de memória compatível no compartimento 
(8). Certifique-se de que a área de contato no cartão esteja 
voltada para cima e o canto recortado esteja voltado 
para a base do dispositivo.

3 Insira o cartão (9). Um clique indicará que o cartão foi encaixado 
corretamente.

4 Feche a porta. O cartão de memória não funcionará se a porta 
estiver aberta.
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Remover o cartão de memória
1 Abra a porta do compartimento de cartão de memória.

2 Pressione o cartão para soltá-lo do compartimento.

3 Remova o cartão de memória. Se o aparelho estiver ligado, selecione OK.

Importante: Não remova o cartão de memória durante uma 
operação em que ele estiver sendo acessado. A remoção no curso 
de uma operação poderá danificar o cartão de memória e o 
aparelho, e os dados salvos no cartão poderão ficar corrompidos.

Carregar a bateria
1 Conecte um carregador compatível a uma tomada.

2 Conecte o cabo elétrico ao aparelho. A barra indicadora de 
bateria começa a se mover. O dispositivo pode ser usado 
durante o carregamento. Se a bateria estiver totalmente 
descarregada, poderá levar alguns minutos até o indicador 
de carregamento ser exibido.

3 Quando a bateria estiver completamente carregada, a barra 
deixará de se mover. Desconecte o carregador do aparelho 
e, em seguida, da tomada.
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Fone de ouvido e unidade 
de controle remoto
Você pode usar o fone de ouvido para controlar 
chamadas e para ouvir música no seu Nokia N70 
Music Edition.

Conecte o fone ouvido no conector de fone de 
ouvido da unidade de controle remoto. Conecte 
conector Pop-Port do controle remoto no conector 
Pop-Port do aparelho. Agora o fone de ouvido está 
pronto para usar.

Para fazer uma chamada, digite o número no 
teclado do dispositivo como você faz normalmente 
quando o controle remoto não está conectado ao 
dispositivo. Durante a chamada, fale no microfone 
da unidade de controle remoto. Para atender e encerrar chamadas, pressione .

Para controlar o music player, utilize as teclas de mídia do controle remoto. Para ajustar o
volume do fone, pressione o botão de volume na lateral da unidade de controle remoto. P
travar as teclas do controle remoto, deslize o botão de travamento na lateral da unidade 
controle remoto
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Ligar o aparelho
Pressione e mantenha pressionada .

Se o celular solicitar um código PIN, UPIN ou um código de 
bloqueio, insira o código (exibido como ****) e selecione OK. 
O código (U)PIN em geral é fornecido com o cartão (U)SIM. 
A configuração original do código de bloqueio é 12345. Para 
obter mais informações sobre códigos de acesso, consulte o 
Manual do Usuário do aparelho.

Este aparelho tem uma antena interna.

Nota: Como com qualquer outro aparelho de radiofreqüência, não 
toque na antena desnecessariamente quando o aparelho estiver 
ligado. O contato com a antena afeta a qualidade das chamadas e 
pode fazer com que o aparelho funcione em um nível de consumo de 
energia superior ao normalmente necessário. Evitar o contato com a 
antena ao utilizar o dispositivo melhora o desempenho da antena e 
a duração da bateria.

Quando o aparelho for ligado pela primeira vez, as seguintes informações poderão ser 
solicitadas: Sel. cid. onde está:, Hora: e Data:. Use a tecla de navegação ( ) e as teclas
numéricas. Para encontrar a cidade, insira as primeiras letras do nome da cidade. A cidade
selecionada também define o fuso horário para o relógio do aparelho.

Pressione  para abrir o menu principal.

A operadora pode ter desativado ou não ter disponibilizado alguns recursos do aparelho. 
Nesse caso, eles não aparecerão no menu do aparelho. Seu aparelho também pode ter sid
especialmente configurado. Essa configuração pode incluir alterações nos nomes, na orde
e nos ícones de menus. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.
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Sobre a tela
Remova os filmes plásticos protetores que cobrem a tela e a câmera frontal.

A tela poderá deixar de exibir alguns pontos ou poderá exibir pontos brilhantes e descolor
Essa é uma característica desse tipo de tela. Algumas telas podem conter pixels ou pontos
permanecem ativados ou desativados. Isso é normal e não indica nenhum defeito.

Configurações de MMS e de Internet móvel
Normalmente, as definições de MMS, GPRS, streaming e Internet do Nokia N70 Music Edi
são configuradas automaticamente no aparelho, com base nas informações da operadora
telefonia ou de rede.

Indicadores essenciais
O aparelho está sendo utilizado em uma rede GSM.

(serviço de rede) O aparelho está sendo usado em uma rede UMTS.

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

Há três mensagens aguardando o envio na pasta Caixa de saída.

Há chamadas não atendidas.

Indica que Tipo de toque está definido como Sem som e Sinal de alerta mens.,
Sinal de alerta de MI e Sinal de alerta e-mail estão definidos como Desativado

O teclado do celular está bloqueado.

O despertador está ativado.
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(serviço de rede) A segunda linha telefônica está sendo utilizada.

Todas as chamadas para o aparelho são desviadas para outro número. Se você tiver
linhas telefônicas, o indicador de desvio para a primeira linha será  e para a
segunda será .

Um fone de ouvido está conectado ao aparelho.

Uma extensão indutiva está conectada ao aparelho.

A conexão com um fone de ouvido utilizando a conectividade Bluetooth foi perd

Uma chamada de dados está ativa. 

Uma conexão de dados em pacote GPRS ou EDGE está disponível.

Uma conexão de dados em pacote GPRS ou EDGE está ativa. 

Uma conexão de dados em pacote GPRS ou EDGE está retida.

Uma conexão de dados em pacote UMTS está disponível.

Uma conexão de dados em pacote UMTS está ativa.

Uma conexão de dados em pacote UMTS está retida.

A conectividade Bluetooth está ativada.

Os dados estão sendo transmitidos por Bluetooth.

Uma conexão USB está ativa.

Um e-mail lido está aguardando para ser recuperado pelo aparelho.

Um e-mail não lido está aguardando para ser recuperado pelo aparelho.
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Bloqueio do teclado (proteção)
Use o bloqueio do teclado para evitar que as teclas sejam pressionadas acidentalmente.

Para bloquear: no modo de espera, press  e, em seguida . Quando as teclas estiver
bloqueadas,  aparecerá na tela.

Para desbloquear: pressione  e, em seguida .

Mesmo com a função de bloqueio de teclado ativada, é possível ligar para o número de 
emergência oficial programado no aparelho.

A abertura da tampa das lentes da câmera desativará o bloqueio de teclado, caso esteja ati
Quando a tampa for fechada, o aparelho retornará ao modo anterior e o bloqueio de teclado
reativado, se for o caso.

Para acender a luz do visor quando o bloqueio de teclado estiver ativado, pressione .

Atalhos do modo de espera
• Para alternar entre os aplicativos abertos, pressione e mantenha pressionada 

a tecla . Se houver pouca memória, o aparelho poderá fechar alguns 
aplicativos. Ele salvará quaisquer dados não salvos antes de fechá-los.

Deixar aplicativos em execução em segundo plano aumenta o consumo de 
bateria e reduz sua vida útil.

• Para alterar o perfil, pressione  e selecione um perfil.

• Para iniciar uma conexão com a Web, pressione e mantenha pressionada a 
tecla . Para obter mais informações sobre a Web, consulte o Manual do 
Usuário do aparelho.

Para conhecer outros atalhos disponíveis no modo de espera, consulte o Manual do Usuár
do seu aparelho.
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Dicas para um uso eficiente
• Ao tirar uma foto ou gravar um vídeo, pressione  para iniciar o envio do item com

mensagem multimídia. Não é possível enviar videoclipes salvos no formato .mp4 em u
mensagem multimídia.

• Para enviar a mensagem que você está redigindo, pressione .
• No modo de espera, pressione  para abrir a lista de números discados recentemen
• Para alternar entre os perfis Normal e Silencioso, pressione e segure . Se você tiver

linhas telefônicas, essa ação alternará entre as duas.
Para conhecer mais atalhos, consulte o Manual do Usuário do seu celular.

Transferir conteúdo de outro dispositivo
Para usar o aplicativo Transfer, consulte o Manual do Usuário do seu aparelho.
É possível usar o Nokia Content Copier, disponível no Nokia PC Suite, para copiar conteúd
de um celular Nokia compatível. Consulte o CD-ROM fornecido com o seu aparelho. O No
Content Copier suporta vários modelos de celular Nokia. Para obter informações sobre os 
aparelhos suportados pelo Nokia PC Suite, consulte as páginas em www.nokia.com.br/pc

Ajuda
Seu aparelho possui uma função de ajuda, que fornece instruções e informações de uso. 
Para acessá-la a partir de um aplicativo, selecione Opções > Ajuda.

Exemplo: Para exibir instruções sobre como criar um cartão de contato, comece a cr
e selecione Opções > Ajuda; ou, no menu principal, selecione Ferramentas > Ajuda e
as instruções para Contatos. Ao ler as instruções, para alternar entre a Ajuda e o aplic
aberto em segundo plano, pressione e mantenha pressionada a tecla .

www.nokia.com.br/pcsuite
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Manual do Usuário
Leia o Manual do Usuário para conhecer melhor o Nokia N70 Music Edition.

O Manual do Usuário traz informações mais detalhadas. Não utilize este manual em substitu
ao Manual do Usuário que fornece informações importantes sobre segurança e manutenç

Consulte o site www.nokia.com.br/suporte, para obter versões atualizadas do Manual do Usu
informações adicionais, downloads e serviços relacionados ao seu produto Nokia.

www.nokia.com.br/suporte
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