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Nokia N81
Número do modelo: Nokia N81-1. Descrito neste manual como Nokia N81.

O dispositivo Nokia N81 de 8GB é diversão na certa! 

Ele oferece um pacote completo e moderno com jogos e músicas de alta qualidade, tela iluminada de 2,4 polegadas 
(aproximadamente 6,0 cm), teclas especiais para mídia e jogos, áudio de alta qualidade e memória de 8 GB.

Com o Nokia N81 de 8GB você pode ouvir suas músicas favoritas a qualquer momento. No Nokia Music Store*, você 
encontrará mais de 1 milhão de músicas para navegar e comprar — via OTA (over-the-air) com o seu N81 de 8GB 
ou em casa utilizando um PC compatível. Esqueça os fios! Conecte fones de ouvido estéreos compatíveis com a 
conectividade Bluetooth.

Descubra uma nova maneira de se divertir através de jogos móveis de alta qualidade, com teclas especiais para jogos e 
gráficos excelentes.

O menu multimídia oferece acesso direto e ajuda para que você explore os conteúdos de forma rápida e fácil. 
Conheça, ainda, a iluminação inteligente para teclado, que mantém as teclas ocultas até que você precise delas.

Divirta-se!

*Para verificar a disponibilidade do Nokia Music Store no seu país, acesse o site, em inglês, www.music.nokia.com.

www.music.nokia.com
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 APARELHO EM AERONAVES
ções aplicáveis. Dispositivos 
m causar interferências a bordo 
.

O REABASTECER
arelho celular em áreas de 
nto (postos de gasolina), nem 
ades de combustíveis ou 
micos.

APARELHO NAS PROXIMIDADES 
ÇÕES
ões aplicáveis. Não use o aparelho 
ação estiver em curso.

 SENSO
tivo apenas nas posições indicadas 
o Usuário. Evite contato 
 com a área da antena.

TORIZADO
icos autorizados deverão instalar 

 equipamentos celulares.
PARA SUA SEGURANÇA
Leia estas diretrizes básicas. A falta de atenção a essas 
regras poderá oferecer perigo ou ser ilegal. Leia o Manual 
do Usuário por completo para obter mais informações.

PRECAUÇÃO AO LIGAR O APARELHO
Não ligue o aparelho quando o uso de 
dispositivos sem fio for proibido ou quando 
houver possibilidade de oferecer perigo ou 
causar interferência.

SEGURANÇA AO VOLANTE EM 
PRIMEIRO LUGAR
Respeite as leis locais aplicáveis. Sempre 
mantenha as mãos desocupadas para operar o 
veículo enquanto estiver dirigindo. A segurança 
ao volante deve ser sempre sua primeira 
preocupação enquanto estiver dirigindo.

INTERFERÊNCIA
Dispositivos sem fio podem estar sujeitos a 
interferências que podem afetar sua operação.

DESLIGUE O APARELHO EM HOSPITAIS
Siga as restrições aplicáveis. Desligue o 
aparelho celular nas proximidades de 
equipamentos médicos.

DESLIGUE O
Siga as restri
sem fio pode
de aeronaves

DESLIGUE A
Não use o ap
reabastecime
nas proximid
produtos quí

DESLIGUE O 
DE DETONA
Siga as restriç
se uma deton

USE O BOM
Use o disposi
no Manual d
desnecessário

SERVIÇO AU
Somente técn
ou consertar
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elular
rito neste manual foi aprovado 
 850, 900, 1800 e 1900 e UMTS 
rmações, entre em contato com 

aparelho, obedeça a todas as 
 locais, bem como a privacidade 
terceiros, incluindo os de 

torais podem impedir que 
usicais e outro conteúdo sejam 

nsferidos ou encaminhados. 

exões de Internet e outros 
. Assim como um computador, 
írus, mensagens e aplicativos 
omo outros conteúdos 
rança, somente abra mensagens, 
exão, faça download e aceite 
iáveis. Para aumentar a 
ivo, instale, use e atualize 
ntivírus, firewall e outros 
 seu dispositivo e a qualquer 
ACESSÓRIOS E BATERIAS
Utilize apenas acessórios e baterias originais 
Nokia. Não conecte produtos incompatíveis.

EVITE CONTATO COM ÁGUA
Este aparelho celular não é à prova d’água. 
Mantenha-o seco.

CÓPIAS DE SEGURANÇA
Lembre-se de fazer cópias de segurança (backup) 
ou manter um registro por escrito de todos os 
dados importantes armazenados no dispositivo.

CONEXÃO COM OUTROS DISPOSITIVOS
Antes de conectar qualquer dispositivo, leia 
o Manual do Usuário para obter instruções 
detalhadas sobre segurança. Não conecte 
produtos incompatíveis.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA
Certifique-se de que a função telefone esteja 
ativada e em serviço. Pressione a tecla Encerrar 
quantas vezes for necessário para limpar os 
dados do visor e voltar ao modo de espera. 
Digite o número de emergência e pressione a 
tecla Enviar. Indique sua lo.0calização. Não 
encerre a chamada sem receber permissão.

Seu aparelho c
O dispositivo sem fio desc
para uso nas redes (E)GSM
2100. Para obter mais info
a operadora.

Ao usar os recursos deste 
leis e respeite os costumes
e os direitos legítimos de 
direitos autorais. 

As proteções a direitos au
algumas imagens, toques m
copiados, modificados, tra

Este aparelho suporta con
métodos de conectividade
o aparelho está sujeito a v
mal-intencionados, bem c
prejudiciais. Para sua segu
aceite solicitações de con
instalações de fontes conf
segurança de seu disposit
regularmente o software a
softwares relacionados ao
computador conectado.
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de
 é necessário ter acesso ao serviço 
os dos recursos do aparelho 
especiais da rede para funcionar. 
 disponíveis em todas as redes; 

ede possam ser utilizados, algumas 
s específicas junto à operadora. 
er instruções e explicar quais 
lgumas redes podem apresentar 
 modo de utilizar os serviços de 
em não suportar todos os 
endentes de um idioma 

ra tenha solicitado que alguns 
ados ou que não fossem ativados 
, esses recursos não aparecerão no 

ispositivo também pode apresentar 
 por exemplo, mudanças em 
de menu e ícones. Para obter mais 
ontato com a operadora. 

 protocolos WAP 2.0 (HTTP e SSL), 
protocolos TCP/IP. Alguns recursos 
o MMS, navegação e e-mail, 
e para essas tecnologias.
Aviso: Para utilizar qualquer recurso deste dispositivo, 
com exceção do despertador, o dispositivo deverá 
estar ligado. Não ligue o aparelho quando o uso de 
dispositivos sem fio oferecer perigo ou houver 
possibilidade de causar interferência.

Os aplicativos para escritório suportam recursos comuns 
do Microsoft Word, PowerPoint e Excel (Microsoft Office 
2000, XP e 2003). Nem todos os formatos de arquivos 
poderão ser visualizados ou modificados.

Durante a operação prolongada, como uma sessão de 
compartilhamento de vídeo ativa ou uma conexão de dados 
de alta velocidade, o dispositivo pode ficar quente. Na maior 
parte dos casos, essa condição é normal. Se você suspeitar 
que o dispositivo não esteja funcionando corretamente, 
leve-o até a assistência técnica mais próxima.

Seu dispositivo pode conter alguns marcadores ou links 
pré-instalados para acesso a sites de terceiros. Você também 
pode acessar outros sites de terceiros através do dispositivo. 
Os sites fornecidos por terceiros não são associados com 
a Nokia e a Nokia não endossa ou assume qualquer 
responsabilidade por eles. Se você optar por acessar tais 
sites, deverá tomar as devidas precauções com relação à 
segurança ou ao conteúdo.

As imagens deste manual podem estar diferentes daquelas 
exibidas no visor do seu dispositivo.

Serviços de re
Para utilizar o aparelho,
de uma operadora. Muit
dependem dos recursos 
Esses recursos não estão
para que os serviços de r
redes exigem adaptaçõe
A operadora pode fornec
alterações se aplicam. A
limitações que afetam o
rede. Algumas redes pod
caracteres e serviços dep
específico, por exemplo.

É possível que a operado
recursos fossem desabilit
no dispositivo. Nesse caso
menu do dispositivo. O d
configurações especiais,
nomes de menu, ordem 
informações, entre em c

Este aparelho suporta os
que são executados nos 
deste aparelho, tais com
requerem suporte da red
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as baterias, carregadores e 
os pela Nokia para uso com este 
 O uso de outros tipos de baterias, 
ssórios pode invalidar qualquer 
ntia, além de oferecer perigo.

bre a disponibilidade de 
sulte um revendedor. Para 
tação de qualquer acessório, 
ão o cabo.
Acessórios, baterias e carregadores
Sempre desligue o aparelho e desconecte o carregador 
antes de remover a bateria.

Verifique o número do modelo do carregador antes de 
utilizá-lo com este dispositivo. Recarregue este dispositivo 
especificamente com o carregador AC-3, AC-4 ou AC-5 e 
um carregador AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12 ou LCH-12 
quando usado com o adaptador para carregador CA-44.

A bateria destinada para uso com este aparelho é BP-6MT.

Aviso: Utilize apen
acessórios aprovad
modelo específico.
carregadores e ace
aprovação ou gara

Para obter informações so
acessórios aprovados, con
desligar o cabo de alimen
segure e puxe o plugue, n
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Suporte
Manual do Usuário
Para obter mais informações, consulte a versão mais recente 
deste manual no site www.nokia.com.br/meucelular.

Ajuda 
Quando um aplicativo estiver aberto, selecione Opções > 
Ajuda para acessar a ajuda referente à visualização atual.

Enquanto estiver lendo as instruções, para alternar entre a 
ajuda e o aplicativo aberto em segundo plano, pressione e 
mantenha pressionado .

Para abrir a ajuda do menu principal, selecione Ferramentas > 
Utilitários > Ajuda. Selecione o aplicativo desejado para 
exibir os tópicos de ajuda correspondentes.

Introdução
Consulte o manual de introdução para obter informações 
sobre teclas e componentes, bem como instruções sobre como 
configurar o dispositivo e outras informações essenciais.

Aplicativos adicionais
Há vários aplicativos, fornecidos pela Nokia e por diferentes 
desenvolvedores de software para ajudá-lo a aproveitar 
melhor os recursos do Nokia N81. Esses aplicativos 
são explicados nos manuais disponíveis nas páginas 
de suporte ao produto Nokia N81, no site, 
www.nokia.com.br/meucelular.

Informações de suporte e 
contato da Nokia
Consulte o site, www.nokia.com.br/meucelular para 
obter a versão mais recente deste manual, informações 
adicionais, downloads e serviços relacionados ao seu 
produto Nokia.

Para entrar em contato com o atendimento ao 
cliente, verifique a lista de centrais de atendimento 
Nokia em www.nokia.com.br/faleconosco. Para obter 
informações sobre serviços de manutenção, verifique 
a central de serviços Nokia mais próxima 
em www.nokia.com.br/assistenciatecnica.

www.nokia.com.br/meucelular
www.nokia.com.br/meucelular
www.nokia.com.br/meucelular
www.nokia.com.br/assistenciatecnica
www.nokia.com.br/faleconosco
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ões gerais do dispositivo, tais 
pera e configurações de tela, 
a 126.

eúdo de 
o
bio é possível transferir 

ntatos e entradas de calendário, 
kia compatíveis usando a 

la primeira vez, você poderá 
 Nokia compatível para o 

ode ser transferido depende 
do qual você deseja transferir 
viará uma notificação se o 
ompatível.

e outro dispositivo pela primeira 
lecione Intercâmbio tel. no 
pressione  e selecione 
 > Intercâmbio. Siga as 
.

Seu Nokia N81
Bem-vindo
Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, a mensagem 
Bem-vindo será exibida. Selecione uma destas opções:
Assist. configs. — para definir várias configurações, 
como e-mail 
Intercâmbio — para transferir conteúdo, como entradas 
de contatos e de calendário, de um dispositivo Nokia 
compatível. Consulte "Transferir conteúdo de 
outro dispositivo", página 13.
Demonstração — para exibir uma demonstração sobre 
o dispositivo
Para acessar Bem-vindo mais tarde, pressione  e 
selecione Ferramentas > Utilitários > Bem-vindo. Você 
também pode acessar os aplicativos individuais em seus 
próprios locais no menu.

Configurações
Geralmente, o dispositivo possui configurações MMS, GPRS 
streaming e Internet móvel automaticamente definidas com 
base nas informações da operadora. Talvez as configurações 
das operadoras estejam instaladas no seu dispositivo, ou 
você poderá receber ou solicitar as configurações junto à 
operadora como uma mensagem de texto especial.

Para alterar as configuraç
como idioma, modo de es
consulte "Telefone", págin

Transferir cont
outro dispositiv
Com o aplicativo Intercâm
conteúdo, por exemplo, co
entre dois dispositivos No
conectividade Bluetooth.

Ao utilizar o aplicativo pe
transferir conteúdo de um
Nokia N81.

O tipo de conteúdo que p
do modelo do dispositivo 
conteúdo. O dispositivo en
outro dispositivo não for c

Para recuperar os dados d
vez, no seu Nokia N81, se
aplicativo Bem-vindo ou 
Ferramentas > Utilitários
instruções exibidas na tela
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ionar o dispositivo do qual deseja 
Será necessário digitar um código 
 um código de sua escolha (1 a 
e OK. Digite o mesmo código no 
essione OK. Os dispositivos ficam 
Parear dispositivos", página 80.

 que você deseja transferir.

ansferência, é possível cancelá-la 
de.

erar ou enviar conteúdo
ência, dependendo do modelo do 
ível selecionar uma das opções a 
nova transferência: 

onteúdo entre o seu Nokia N81 
 o outro dispositivo suportar a 
ização é bilateral. Se um item for 
sitivos, ele será excluído do outro 

dos não podem ser recuperados 

s de outro dispositivo para o 
eração, os dados são transferidos 
 o Nokia N81. Ao recuperar dados, 
o dispositivo, talvez seja solicitado 
xclua os dados originais no 
Após a primeira transferência, é possível sincronizar ( ), 
recuperar ( ) ou enviar ( ) dados entre dispositivos 
compatíveis. Mais tarde, você pode usar um atalho de uma 
transferência anterior para repetir a transferência com 
as mesmas configurações. Consulte este manual e a ajuda 
no dispositivo para obter mais instruções.

O aplicativo Intercâmbio também pode ser utilizado sem o 
cartão SIM. Se o outro dispositivo não puder ser ativado 
sem um cartão SIM, você poderá inserir o seu cartão SIM 
nele. Quando o Nokia N81 for ligado sem um cartão SIM, 
o perfil off-line será automaticamente ativado.

Transferir conteúdo
1 Para recuperar os dados de um outro dispositivo pela 

primeira vez, no seu Nokia N81, selecione Intercâmbio 
tel. no aplicativo Bem-vindo ou pressione  e 
selecione Ferramentas > Utilitários > Intercâmbio.

2 Para que o Nokia N81 procure dispositivos com 
conectividade Bluetooth, selecione Continuar. Será 
necessário definir um nome para o seu Nokia N81 se esse 
procedimento não tiver sido feito. Você pode aceitar o 
nome padrão ou escolher um nome de sua preferência.

3 Em alguns modelos de dispositivo, o aplicativo 
Intercâmbio é enviado para o outro dispositivo como 
uma mensagem. Para instalar o aplicativo Intercâmbio 
no outro dispositivo, abra a mensagem e siga as 
instruções na tela.

4 Use a lista para selec
transferir conteúdo. 
no Nokia N81. Digite
16 dígitos) e pression
outro dispositivo e pr
pareados. Consulte "

5 Selecione o conteúdo

Depois de iniciar a tr
e continuar mais tar

Sincronizar, recup
Após a primeira transfer
outro dispositivo, é poss
seguir para iniciar uma 

 para sincronizar o c
e o outro dispositivo, se
sincronização. A sincron
excluído de um dos dispo
também. Os itens excluí
com a sincronização.

 para recuperar dado
Nokia N81. Com a recup
do outro dispositivo para
dependendo do modelo d
que você mantenha ou e
outro dispositivo.
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enciais
endo usado em uma rede GSM.

endo usado em uma rede UMTS 

ensagens não lidas na pasta 
Mensags..

ovo e-mail na caixa postal 

s em espera para envio na pasta 

não atendidas.

o de toque estiver definido 
inal de alerta mens. e Sinal 

erem definidos como 

sitivo está bloqueado.

tá ativo.

lefônica está sendo utilizada 

as para o dispositivo são 
ra outro número. Se você tiver 
nicas (serviço de rede), um 

a linha ativa.
 para enviar dados do Nokia N81 para outro dispositivo

Se Intercâmb. tel. não puder transferir um item, dependendo 
do tipo do outro dispositivo, você poderá adicionar o item 
à Pasta Nokia em C:\\Data\\Nokia ou E:\\Data\\Nokia e 
transferir o item desses locais. Ao selecionar a pasta a 
ser transferida, os itens são sincronizados com a pasta 
correspondente no outro dispositivo e vice-versa.

Utilizar atalhos para repetir uma transferência
Após a transferência de dados, é possível salvar um atalho 
com as configurações de transferência na tela principal para 
que você possa repetir a mesma transferência mais tarde.

Para editar o atalho, vá até ele e selecione Opções > 
Configurações do atalho. Você pode, por exemplo, 
criar ou alterar o nome do atalho.

Um registro de transferência é exibido após cada transferência. 
Para exibir o registro de uma transferência anterior, vá até um 
atalho na tela principal e selecione Opções > Ver log.

Solucionar conflitos na transferência
Se um item a ser transferido for editado nos dois dispositivos, 
o dispositivo tentará mesclar as alterações automaticamente. 
Se esse procedimento não for possível, existirá um conflito na 
transferência. Selecione Verificar um por um, Prioridade p/ 
este tel. ou Prioridade p/ outro tel. para solucionar o conflito. 
Para obter mais instruções, selecione Opções > Ajuda.

Indicadores ess
O dispositivo está s

O dispositivo está s
(serviço de rede).

Existe 1 ou mais m
Caixa entrada em 

Você recebeu um n
remota.

Existem mensagen
Caixa de saída.

Existem chamadas 

Será exibido se Tip
como Sem som, e S
alerta e-mail estiv
Desativado.

O teclado do dispo

Um despertador es

 A segunda linha te
(serviço de rede).

 Todas as chamad
encaminhadas pa
duas linhas telefô
número indicará 
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LAN sem fio está ativa em uma 
afia.

luetooth está ativada.

 transmitidos via Bluetooth. Quando 
iscando, significa que o dispositivo 
conectar a outro dispositivo.

B está ativa.

omo tecla de navegação.

o para percorrer os menus ( , 
ecionar os itens ( ). Para ativar 
ão Navi™, pressione  e selecione 
. > Geral  > Roda navi > Roda 

a percorrer rapidamente as listas 
ayer, e para navegar no menu 
ize seu dedo ao redor da tecla de 
orário ou anti-horário.

tiver nos menus, em vez de utilizar 
ação use as teclas numéricas  
r os aplicativos rapidamente. 

 menu principal, pressione  
agem.
Um fone de ouvido compatível está conectado ao 
dispositivo.  indica que a conexão foi perdida.

Uma extensão indutiva compatível está conectada 
ao dispositivo.

Um TTY compatível está conectado ao dispositivo.

Uma chamada de dados está ativa. 

Uma conexão de dados por pacote GPRS está ativa. 
 indica que a conexão está retida e  que uma 

conexão está disponível.

Uma conexão de dados do pacote está ativa em uma 
parte da rede que suporta EDGE.  indica que a 
conexão está retida e  que uma conexão está 
disponível. Os ícones indicam que EDGE está 
disponível na rede, mas que o dispositivo não está 
necessariamente usando o EDGE na transferência 
de dados.

Uma conexão de dados do pacote UMTS está ativa. 
 indica que a conexão está retida e  que uma 

conexão está disponível.

Você definiu o dispositivo para buscar LANs sem fio 
e uma LAN sem fio está disponível. Consulte "LAN 
sem fio", página 76.

Uma conexão de LAN sem fio está ativa em uma 
rede com criptografia.

Uma conexão de 
rede sem criptogr

A conectividade B

Dados estão sendo
o indicador está p
está tentando se 

Uma conexão US

Botão Navi™
Descrito neste manual c

Use a tecla de navegaçã
, , ) e para sel

a função adicional do bot
Ferramentas > Configs
navi > Ativados. 

Utilize o botão Navi par
na galeria e no Music pl
multimídia. Apenas desl
navegação no sentido h

Dica: Quando es
a tecla de naveg
e  para acessa
Por exemplo, no
para abrir Mens
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lume e 

ir o volume em uma chamada 
ica, pressione a tecla de volume.
mite que você fale e ouça a uma 
sar manter o aparelho no ouvido.
e o dispositivo perto do ouvido 
nte estiver em uso, pois o 
 extremamente alto. 
urante uma chamada, selecione 
ante. 
nte, selecione Opções > 

ne de 
ector 
 

do de 

 criem 
 pode 

o. Não 
são ao conector Nokia AV.
Menu multimídia
O menu multimídia possibilita 
acesso rápido e fácil ao 
conteúdo multimídia, aos 
jogos, aos seus contatos mais 
importantes, bem como aos 
marcadores e pontos 
de referência mais recentes 
da Internet. Você pode 
acessar imagens e músicas, 
por exemplo.

Para abrir ou fechar o menu 
multimídia, pressione . 
Para navegar nas grades, use a tecla de navegação ou o 
botão Navi. Para voltar ao menu multimídia de um 
aplicativo aberto, pressione .

Para alterar a ordem da grade, selecione Opções > 
Organizar peças.

LED de economia de energia
A tela é desativada para economizar a energia da bateria 
depois que a proteção de tela é ativada. Um LED pisca 
para indicar que o dispositivo está ligado, mas no modo 
de economia. 

Para desativar o LED, consulte "Modo de economia", 
página 122.

Controle de vo
do alto-falante
Para aumentar ou diminu
ativa ou ao ouvir uma mús
O alto-falante interno per
curta distância, sem preci

Aviso: Não coloqu
quando o alto-fala
volume pode estar

Para usar o alto-falante d
Opções > Ativar alto-fal
Para desativar o alto-fala
Ativar o fone.

Fone de ouvido
Você pode conectar um fo
ouvido compatível ao con
Nokia AV (3,5 mm) do seu
dispositivo. Talvez seja 
necessário selecionar o mo
cabo.
Não conecte produtos que
um sinal de saída, pois isso
causar danos ao dispositiv
conecte uma fonte de ten
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da útil da bateria
ilizam a tecnologia Bluetooth, 
dos do pacote, ou que permitem 
o plano, simultaneamente com 
 o consumo da bateria e reduz 

il do dispositivo, desative a 
 quando ela não for utilizada. 
pacote dados como Quando 
ositivo utilize a conexão somente 
licativo no qual ela seja necessária. 
te", página 133.

s que você não utiliza, executados 
ione e mantenha pressionado , 
na lista e pressione .

 Mapas. Com um receptor GPS 
pas, é possível visualizar sua 
a, navegar nos mapas de diferentes 
 endereços e diferentes pontos de 
nejar rotas de uma localização 
Ao conectar um dispositivo externo ou qualquer fone, que 
não foi aprovado pela Nokia para uso com este aparelho, 
ao conector Nokia AV, fique atento aos níveis de volume.

Aviso: Quando você usa um fone de ouvido, sua 
capacidade de ouvir sons externos pode ser afetada. 
Não use o fone de ouvido quando isso puder colocar 
a sua segurança em risco.

Para melhorar o desempenho do áudio, coloque a capa de 
borracha fornecida com o fone.

Para usar um fone com uma unidade de controle remoto 
compatível, por exemplo, com o Adaptador de áudio Nokia 
AD-54, conecte a unidade ao conector do dispositivo e 
conecte o fone à unidade.

Alguns fones não incluem microfone. Para chamadas 
telefônicas, use um fone com unidade de controle remoto 
ou o microfone do dispositivo.

O Adaptador de áudio Nokia AD-54 possui controles de 
volume de multimídia utilizados para ajustar o volume 
apenas durante a reprodução de músicas ou vídeo.

Ao usar determinados acessórios para fone de ouvido, por 
exemplo, o Adaptador de áudio Nokia AD-54, para ajustar 
o volume durante uma chamada, use a tecla de volume 
do dispositivo.

Prolongar a vi
O uso de funções que ut
WLAN e conexões de da
sua operação em segund
outras funções, aumenta
sua vida útil.

Para prolongar a vida út
conectividade Bluetooth
Também defina Conex. 
preciso, para que o disp
quando você iniciar um ap
Consulte "Dados do paco

Para fechar os aplicativo
em segundo plano, press
selecione os aplicativos 

Mapas 
Pressione  e selecione
Bluetooth externo e Ma
localização atual no map
cidades e países, buscar
interesse, bem como pla
para outra.
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 software
zações de software que oferecem 
vançadas ou desempenho 
icitar essas atualizações por meio 
are Updater PC. Para atualizar o 
 necessário utilizar o aplicativo 
um PC compatível com o sistema 
dows 2000 ou XP, acesso à 
 cabo de dados compatível.

es e fazer download do aplicativo 
ite o site www.nokia.com.br/nsu.

tualizações de software via OTA, 
itar atualizações pelo dispositivo. 
dispositivos" e "Atualizações de 

r a versão do software do seu 
*#0000# no modo de espera.
Além disso, você pode adquirir serviços adicionais, 
como guias de cidades e um serviço de navegação 
com orientações por voz. 

Para obter mais informações sobre esse aplicativo, visite 
o site, em inglês, www.nseries.com/support ou o site local 
da Nokia.

Downloads 
Downloads (serviço de rede) é uma loja de conteúdo móvel 
que pode ser acessada com o dispositivo. É possível navegar, 
fazer download e instalar itens, como aplicativos e arquivos 
de mídia no seu dispositivo. 

Pressione  e selecione Downloads. 

Os itens são classificados em catálogos e pastas fornecidos 
por diferentes operadoras. Alguns itens podem ser cobrados, 
mas geralmente a visualização desses itens é gratuita.

Atualizações de
A Nokia pode lançar atuali
novos recursos, funções a
aprimorado. Você pode sol
do aplicativo Nokia Softw
software do dispositivo, é
Nokia Software Updater e 
operacional Microsoft Win
Internet banda larga e um

Para obter mais informaçõ
Nokia Software Updater, vis

Se a sua rede suportar as a
você também poderá solic
Consulte "Gerenciador de 
software", página 83.

Dica: Para verifica
dispositivo, digite 

www.nokia.com.br/nsu
www.nseries.com/support
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música ou um episódio 

a grade de música do menu 
sione . Consulte "Menu 
ina17.
ione Música > Music player.
 Podcasts.
ias ao navegar nas músicas e 
 que você deseja ouvir.
uivo ou a lista de arquivos 
e .

o, 

o, 

der, 

.

Música
Music player 
O Music player suporta formatos de arquivos como .aac, 
.aac+, .eaac+, .mp3, .wav e .wma. O Music Player não 
suporta necessariamente todos os recursos de um formato 
de arquivo ou todas as variações de formatos de arquivos. 

Você também pode usar o Music player para escutar 
episódios de podcast. Podcasting é o método de entrega 
de conteúdo de áudio ou vídeo pela Internet usando 
tecnologias RSS ou ATOM para reprodução em telefones 
celulares e PCs.

Aviso: Mantenha o volume em um nível moderado. 
A exposição contínua a volumes muito altos 
poderá causar danos à sua audição. Não coloque o 
dispositivo perto do ouvido quando o alto-falante 
estiver em uso, pois o volume poderá estar 
extremamente alto.

Para saber quantas músicas é possível adicionar ao 
dispositivo, consulte "Transferir música", página 23.

Para obter mais informações sobre a proteção de direitos 
autorais, consulte "Gerenciamento de direitos digitais", 
página 118.

Reproduzir uma 
de podcast

Dica: Para abrir 
multimídia, pres
multimídia", pág

1 Pressione  e selec
2 Selecione Música ou
3 Selecione as categor

episódios de podcast
4 Para reproduzir o arq

selecionado, pression

Para pausar a reproduçã
pressione  e para 
continuar, pressione 

 novamente. Para 
interromper a reproduçã
pressione .

Para avançar ou retroce
pressione e mantenha 
pressionado  ou 
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cas para serem reproduzidas na 
 Música.

sica disponível no seu dispositivo. 
ista todas as músicas. Para 
ificadas, selecione Álbuns, 
positores. Para exibir as listas de 
as de reprodução.

 depois de ter atualizado 
sic player, selecione 

as de reprodução, no menu 
e reprodução. As seguintes listas 
utomaticamente: Mais tocadas, 
dicionado recentem..

ta de reprodução, selecione 
ta reprod..

ução
iar lista de reprodução.

 lista de reprodução e 

icionar músicas imediatamente 
las depois.
Para ir até a próxima música, pressione . Para 
retornar ao começo da música, pressione . Para voltar 
para a música anterior, pressione  novamente em 2 
segundos após o início da música ou do podcast.

Para ativar ou desativar a reprodução aleatória ( ), 
selecione Opções > Aleatório. 

Para repetir a música atual ( ), todas as músicas ( ) 
ou para desativar a repetição, selecione Opções > Repetir.

Ao reproduzir podcasts, as opções 'aleatório e repetir' são 
automaticamente desativadas.

Para ajustar o volume, use a tecla de volume.

Para modificar o som da reprodução de música, selecione 
Opções > Equalizador.

Para modificar o balanço e a imagem estéreo ou melhorar 
os graves, selecione Opções > Configurações de áudio.

Para exibir uma visualização durante a reprodução, 
selecione Opções > Mostrar visualização.

Para retornar ao modo de espera e deixar o player em 
execução no segundo plano, pressione a tecla Encerrar ou, 
para alternar para outro aplicativo aberto, mantenha 
pressionado .

Menu músicas
Para selecionar mais músi
tela Em reprod., selecione

O menu música exibe a mú
A opção Tds. as músicas l
visualizar as músicas class
Artistas, Gêneros ou Com
reprodução, selecione List
Para atualizar a biblioteca
seu dispositivo fora do Mu
Opções > Atualizar.

Listas de reprodução
Para exibir e gerenciar list
música, selecione Listas d
de reprodução aparecem a
Reproduzidas recent. e A

Para exibir detalhes da lis
Opções > Detalhes da lis

Criar uma lista de reprod
1 Selecione Opções > Cr
2 Digite um nome para a

pressione OK.

3 Selecione Sim para ad
ou Não para adicioná-
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uem três estados: Nunca 
te reproduzidos e 
zidos.

almente reproduzido, da próxima 
 o episódio iniciará na posição 

i reproduzido ou completamente 
será iniciado normalmente.

usic player
 e uma rede local sem fio (WLAN), 
 local de dispositivos compatíveis. 
 você acesse os conteúdos 
kia N81 remotamente em um 
ambém é possível copiar arquivos 
m dispositivo habilitado UPnP 
ais informações, consulte "Rede 

e local com Galeria", página 55.

ente uma música 

ione Música > Music player.

 Podcasts.

ias nos menus seguintes para 
 e nos episódios de podcast que 
4 Se Sim for selecionado, selecione artistas para 
encontrar as músicas que você deseja incluir na lista de 
reprodução. Pressione  para adicionar itens. Para 
exibir a lista de músicas de um artista, pressione . 
Para ocultar a lista de músicas, pressione .

5 Após fazer as suas seleções, selecione Concluído. 

Para adicionar mais músicas posteriormente, durante a 
exibição da lista de reprodução, selecione Opções > 
Adicionar músicas.
Para adicionar músicas, álbuns, artistas, gêneros e 
compositores a uma lista de reprodução de diferentes 
visualizações do menu músicas, selecione um item e 
escolha Opções > Adic. a uma lista reprod. > Lista 
reprodução salva ou Nova lista reprodução.

Para remover uma música de uma lista de reprodução, 
selecione Opções > Remover. Isso não exclui a música do 
dispositivo; somente a remove da lista de reprodução.

Para reordenar as músicas em uma lista de reprodução, vá 
até a música que você deseja mover e selecione Opções > 
Reordenar lista. Para arrastar músicas e colocá-las em 
uma nova posição, use a tecla de navegação.

Podcasts
O menu Podcast exibe o podcast disponível no seu dispositivo.

Para atualizar a coleção depois de ter atualizado seu dispositivo 
fora do Music player, selecione Opções > Atualizar.

Episódios de podcast poss
reproduzidos, Parcialmen
Completamente reprodu

Se um episódio for parci
vez que for reproduzido,
pausada anteriormente.

Se um episódio nunca fo
reproduzido, o episódio 

Rede local com m
Com a arquitetura UPnP
você pode criar uma rede
A rede local permite que
armazenados no seu No
dispositivo compatível. T
do seu Nokia N81 para u
compatível. Para obter m
local", página 84 e "Red

Reproduzir remotam
ou um podcast
1 Pressione  e selec

2 Selecione Música ou

3 Selecione as categor
navegar nas músicas
você deseja ouvir.
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PC
s diferentes para transferir música:

o no PC como uma memória 
 é possível transferir quaisquer 

abeleça a conexão usando um 
u a conectividade Bluetooth. Se 
bo USB, selecione Transferência 

e conexão.

as com o Windows Media Player, 
mpatível e selecione Media 
conexão.

ic Manager no Nokia Nseries 
bo USB compatível e selecione 
o de conexão.

nto em massa e media player 
s com os arquivos armazenados 
massa do seu dispositivo.

nexão USB padrão, pressione  
 Conectiv. > USB > Modo USB.

usando Transferência dados ou 
 Suite, será necessário atualizar 

itivo depois de ter recarregado a 
u dispositivo. Para atualizar a 
as, selecione Opções > Atualizar.
4 Selecione a música ou o podcast que você deseja ouvir 
e selecione Opções > Reproduzir > Reproduzir via 
rede local.

5 Selecione o dispositivo no qual o arquivo é exibido.

Copiar músicas e podcasts pela rede sem fio
Para copiar ou transferir arquivos de mídia do seu 
dispositivo para outro dispositivo compatível, como um PC 
compatível com UPnP, escolha um arquivo e Opções > 
Copiar para rede local ou Mover para rede local. A opção 
Compartilhamento de conteúdo não precisa estar ativada.

Transferir música
É possível transferir música de um PC compatível ou de 
outros dispositivos compatíveis usando um cabo USB 
compatível ou a conectividade Bluetooth. Para obter 
detalhes, consulte "Conectividade Bluetooth", página 78.

Configurações do PC para transferência de música:

• Sistema operacional Microsoft Windows XP 
(ou mais recente)

• Uma versão compatível do aplicativo Windows Media 
Player. Você pode obter informações mais detalhadas 
sobre a compatibilidade com o Windows Media Player 
na seção referente ao Nokia N81 no site da Nokia.

• Nokia Nseries PC Suite 1.6 ou versão mais recente

Transferir música do 
É possível usar três método

• Para exibir o dispositiv
de massa externa onde
arquivos de dados, est
cabo USB compatível o
você estiver usando o ca
dados como o modo d

• Para sincronizar músic
conecte o cabo USB co
player como modo de 

• Para usar o Nokia Mus
PC Suite, conecte o ca
PC Suite como o mod

Os modos de armazename
somente podem ser usado
no cartão de memória de 

Para alterar o modo de co
e selecione Ferramentas >

Se você transferir música 
o modo de transferência PC
a biblioteca em seu dispos
seleção de músicas em se
biblioteca, no Menu músic
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 os álbuns até o painel de listagem 
ara remover músicas ou álbuns, 
 lista e clique em Remover da lista.

 de listagem contém os arquivos 
r e se há memória livre suficiente 
 em Iniciar sincronização para 
o.

ática
transferência de arquivo padrão 
er, clique na seta embaixo de 
e o seu dispositivo e clique em 
 ou marque a caixa de seleção 

c. disp. auto. estiver selecionada 
sitivo, a biblioteca musical do 
a automaticamente com base nas 
ionadas no Windows Media Player.

 lista de reprodução selecionada, 
l do PC será selecionada para 
 a biblioteca do PC pode conter 
eu dispositivo permite. Consulte a 
 Player para obter mais informações.

o dispositivo não são sincronizadas 
ção do Windows Media Player.
Tanto o Windows Media Player quanto o Nokia Music 
Manager no Nokia Nseries PC Suite foram otimizados 
para a transferência dos arquivos de música. Para obter 
informações sobre a transferência de músicas com o 
Nokia Music Manager, consulte o Manual do Usuário 
do Nokia Nseries PC Suite.

Transferência de música com o 
Windows Media Player
A funcionalidade da sincronização de músicas pode variar 
entre diferentes versões do aplicativo Windows Media 
Player. Para obter mais informações, consulte os manuais 
e as ajudas do Windows Media Player.

Sincronização manual
Após conectar o dispositivo a um PC compatível, o Windows 
Media Player selecionará a sincronização manual, se não 
houver memória livre suficiente no dispositivo. Com a 
sincronização manual, você pode selecionar as músicas e as 
listas de reprodução que deseja mover, copiar ou remover.

Na primeira vez que você conectar o seu dispositivo, será 
necessário digitar um nome a ser usado como o nome do 
dispositivo no Windows Media Player.

Para transferir seleções manuais:
1 Após conectar o dispositivo ao Windows Media Player, 

selecione o seu dispositivo no painel de navegação, se 
houver mais de um conectado.

2 Arraste as músicas ou
para sincronização. P
selecione um item na

3 Verifique se o painel
que deseja sincroniza
no dispositivo. Clique
iniciar a sincronizaçã

Sincronização autom
Para alterar a opção de 
no Windows Media Play
Sincronização, selecion
Config. sinc. Desmarque
Sinc. disp. auto..

Se a caixa de seleção Sin
e você conectar ao dispo
dispositivo será atualizad
listas de reprodução selec

Se não houver nenhuma
toda a biblioteca musica
sincronização. Note que
mais arquivos do que o s
ajuda do Windows Media

As listas de reprodução d
com as listas de reprodu
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pendentes de disponibilidade e 
s de acordo com a operadora ou 
os utilizado.

Música > Radio. 

berto pela primeira vez, um 
r estações locais.
ativo como rádio FM comum, com 
ões salvas ou com informações 
as ao programa de rádio na tela, 

 ofereçam o serviço Visual Radio. 
liza dados do pacote (serviço de 
dio FM simultaneamente com 

 recente de todas as estações 
sual Radio no site, em inglês, 
om. 
o serviço do Visual Radio, talvez 
es de rádio na sua região não 

peradora para verificar a 
, bem como para assinar o serviço. 
r chamadas normalmente 

O rádio ficará mudo durante 
Nokia Music Store 
No Nokia Music Store (serviço de rede), você pode pesquisar, 
navegar e comprar música para fazer download no dispositivo. 
Para comprar músicas, você deve registrar-se no serviço.
Para verificar a disponibilidade do Nokia Music Store em seu 
país, visite o site, em inglês, http://www.music.nokia.com.
Para acessar o Nokia Music Store, você deve dispor de 
um ponto de acesso à Internet válido em seu dispositivo. 
Para obter mais detalhes, consulte "Pontos de acesso", 
página 130.
Para abrir o Nokia Music Store, pressione  e selecione 
Música > Loja música. Na página principal, selecione 
Ajuda para obter mais instruções.

Dica: Para localizar mais músicas em categorias 
diferentes do menu músicas, selecione Opções > 
Buscar na Loja de música no Music player.

Configurações do Music Store
Você pode ser solicitado a digitar as seguintes configurações:
Pt. aces. padrão — selecione o ponto de acesso a ser usado 
durante a conexão com o Music Store.
Em Music Store, é possível editar as configurações 
selecionando Opções > Configurações.
É possível acessar o Nokia Music Store de um PC compatível 
no site, em inglês, http://www.music.nokia.com. Na página 
principal, selecione Ajuda para obter mais instruções.

Rádio 
Nota: Funções de
sujeitas a variaçõe
provedor de serviç

Pressione  e selecione 

Quando o Visual Radio é a
assistente o ajuda a salva
Você poderá utilizar o aplic
sintonia automática e estaç
visuais paralelas relacionad
se sintonizar estações que
O serviço Visual Radio uti
rede). É possível ouvir o rá
outros aplicativos.
Você pode ver a lista mais
que oferecem o serviço Vi
http://www.visualradio.c
Se você não tiver acesso a
as operadoras e as estaçõ
suportem esse serviço.
Entre em contato com a o
disponibilidade e os custos
Você pode fazer ou recebe
enquanto escuta o rádio. 
uma chamada ativa.

http://www.music.nokia.com
http://www.music.nokia.com
http://www.visualradio.com
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isponíveis conforme a localização, 
tório de estações (serviço de rede).
al sintonizada na lista de estações, 
ar estação. Para abrir a lista de 
e Opções > Estações.
e espera e deixar a rádio FM 
o plano, selecione Opções > 

visual
isual disponível da estação 

 ou Opções > Iniciar serviço 
o visual referente à estação não 
 ou selecione Recuperar para 
e estações (serviço de rede).

o serviço visual for estabelecida, a 
visual atual.

ções salvas, selecione 

alva, selecione Opções > Estação > 
teúdo visual disponível de uma 
viço Visual Radio, selecione 
ciar serviço visual. 

 estação, selecione Opções > 
Ouvir o rádio
Observe que a qualidade da transmissão de rádio depende 
da cobertura da estação de rádio nesta área específica.
Além da antena do dispositivo sem fio, o rádio FM depende 
de uma outra antena. É necessário ligar um fone de ouvido 
ou um acessório compatível ao dispositivo para que a 
função Rádio FM funcione adequadamente.
Pressione  e selecione Música > Radio. Para iniciar uma 
busca por estações, selecione  ou  ou pressione e 
mantenha pressionada a tecla de mídia  ou . 
Para alterar a freqüência manualmente, selecione 
Opções > Sintonia manual.
Se você tiver salvo estações de rádio anteriormente, para ir 
até a próxima estação salva ou anterior, selecione  ou 

, ou pressione a tecla de mídia  ou .
Para ajustar o volume, pressione as teclas de volume. 
Selecione Opções para usar o alto-falante, exibir e ouvir as 
estações disponíveis, editar os detalhes da estação, iniciar 
um serviço visual, salvar a estação atual ou manter o rádio 
ativo em segundo plano.
Para ouvir o rádio usando o alto-falante, selecione 
Opções > Ativar alto-falante. 

Aviso: Mantenha o volume em um nível moderado. 
A exposição contínua a volumes muito altos poderá 
causar danos à sua audição. Não coloque o dispositivo 
perto do ouvido quando o alto-falante estiver em 
uso, pois o volume poderá estar extremamente alto.

Para exibir as estações d
selecione Opções > Dire
Para salvar a estação atu
selecione Opções > Salv
estações salvas, selecion
Para retornar ao modo d
funcionando em segund
Reprodução 2º plano.

Exibir conteúdo 
Para exibir o conteúdo v
sintonizada, selecione 
visual. Se a ID do serviç
tiver sido salva, digite-a
procurá-la no diretório d
Quando a conexão com 
tela exibirá o conteúdo 

Estações salvas
Para abrir a lista de esta
Opções > Estações.
Para ouvir uma estação s
Ouvir. Para exibir o con
estação utilizando o ser
Opções > Estação > Ini

Para alterar detalhes da
Estação > Editar.
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casting, defina sua conexão e as 
d.

mendado é LAN sem fio (WLAN). 
dora os termos e as taxas de 

e usar outras conexões. Por 
ifa fixa que permite utilizar alta 
r uma taxa mensal.

disponíveis dentro da área de 
 selecione Ferramentas > 
LAN dispon.. 

esso à Internet em uma rede, 
. ponto acesso.

sting > Opções > Configurações. 
 é possível selecionar o ponto de 
o serviço de busca do posdcast, 
 os seus podcasts e a freqüência 
, bem como definir limites para 
st.

exão
es de conexão, pressione  e 
ting > Opções > Configurações > 
te:

— selecione o ponto de acesso 
om a Internet.
Configurações
Selecione Opções > Configurações e escolha uma das 
seguintes opções:

Toque inicial — selecione se um toque será emitido 
quando o aplicativo for iniciado.

Inic. automática serviço — selecione Sim para que o serviço 
Visual Radio seja iniciado automaticamente quando você 
selecionar uma estação salva que ofereça esse serviço.

Ponto de acesso — selecione o ponto de acesso usado na 
conexão de dados do Visual Radio. Você não precisa de um 
ponto de acesso para utilizar o aplicativo como um rádio 
FM comum.

Região atual — selecione a região em que você está. Essa 
configuração será exibida apenas se não houver cobertura 
de rede quando o aplicativo for iniciado.

Nokia Podcasting 
Com o aplicativo Nokia Podcasting, você pode buscar, 
encontrar, assinar e fazer download de podcasts pela rede; 
e com seu dispositivo, reproduzir, gerenciar e compartilhar 
podcasts de vídeo e áudio.

Para abrir o Nokia Podcasting, pressione  e selecione 
Música > Podcasting.

Configurações
Antes de usar o Nokia Pod
configurações de downloa

O método de conexão reco
Verifique com a sua opera
serviços de dados antes d
exemplo, um plano de tar
transferência de dados po

Para buscar LANs sem fio 
cobertura, pressione  e
Conectiv. > Ger. con. > W

Para criar um ponto de ac
selecione Opções > Defin

Selecione Música > Podca
Em Conexão e Download,
acesso à Internet, definir 
definir o local para salvar
que eles serão atualizados
fazer downloads de podca

Configurações de con
Para editar as configuraçõ
selecione Música > Podcas
Conexão. Defina o seguin

Ponto de acesso padrão 
para definir sua conexão c
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 operadora. Entre em contato com 
nformações sobre tarifas de 

rações padrão, selecione Opções > 
ualização de Configurações.

da você a encontrar podcasts por 
.
 utiliza o serviço de busca que 

ing > Opções > Configurações > 
iço de busca.
essione , selecione Música > 
igite as palavras-chave desejadas.
o "Busca" procura por título e 
e podcasts em descrições, não em 
icos. Tópicos gerais como "futebol" 
ralmente trazem um resultado 
que "time" ou "artista".
arcado ou canais e adicioná-los 
ione Opções > Assinar. 
onar um podcast ao seu 
m.
ca, selecione Opções > Nova busca. 

, selecione Opções > Abrir página 
).
URL do serviço de busca — para definir o serviço de busca 
do podcast usado em Buscar.

Configurações de download
Para editar as configurações de download, pressione  e 
selecione Música > Podcasting > Opções > Configurações > 
Download. Defina o seguinte:
Salvar em — defina onde serão salvos seus podcasts. Para 
uso otimizado de espaços de armazenamento, a memória 
de massa é recomendada.
Intervalo de atualização — defina com que freqüência os 
podcasts serão atualizados.
Data próx. atualização — defina a data da próxima 
atualização automática.
Hora próx. atualização — defina a hora da próxima 
atualização automática.
Atualizações automáticas somente ocorrerão se um ponto 
de acesso padrão específico estiver selecionado e o Nokia 
Podcasting estiver ativo. Se o Nokia Podcasting não estiver 
ativo, as atualizações automáticas não serão ativadas.
Limite de download (%) — defina a quantidade de 
memória utilizada para os downloads de podcast.
Se limite ultrapassado — defina qual será a ação realizada 
se o limite de download for excedido.
Definir o aplicativo para recuperar podcasts automaticamente 
pode implicar na transmissão de uma maior quantidade de 

dados através da rede da
a operadora para obter i
transmissão de dados.
Para restaurar as configu
Restaurar padrão na vis

Buscar
O aplicativo "Buscar" aju
palavra-chave ou títulos
O mecanismo de procura
foi definido em Podcast
Conexão > URL do serv
Para buscar podcasts, pr
Podcasting > Buscar e d

Dica: O aplicativ
palavras-chave d
episódios específ
ou "hip-hop", ge
mais preciso do 

Para assinar um canal m
aos seus Podcasts, selec
Também é possível adici
Podcasts selecionando u
Para iniciar uma nova bus

Para ir ao site do podcast
da web (serviço de rede
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ço URL do .opml (Outline 
ge) e selecione Concluído.

nada, link ou diretório da Web, 
r.

 .opml armazenado em seu 
ões > Importar arquivo OPML. 
 arquivo e importe-o.

diretórios como uma mensagem 
ividade Bluetooth, selecione a 

mensagem contendo um arquivo 
vidade Bluetooth, abra o arquivo 
cebidos em Diretórios. Abra 
aisquer links e adicioná-los 

odcast, de Diretórios, Buscar, ou 
 você pode gerenciar, carregar e 
odcasts.

ê assinou, selecione Podcasting > 
los de episódios individuais (um 
ticular de mídia de um podcast), 
ast. 
Para ver os detalhes de um podcast, selecione 
Opções > Descrição. 
Para enviar um ou vários podcasts selecionados para outro 
dispositivo compatível, selecione Opções > Enviar.
As opções disponíveis podem variar.

Diretórios
O "Diretórios" auxilia na busca de novos episódios de 
podcasts que podem ser assinados.
Para abrir Diretórios, pressione  e selecione Música > 
Podcasting > Diretórios.
Os conteúdos em Diretórios mudam. Selecione a pasta 
do diretório desejado para atualizá-lo (serviço de rede). 
Quando a cor das pastas forem alteradas, pressione a 
tecla de navegação novamente para abri-las.
Os diretórios podem incluir pastas de temas ou os podcasts 
mais populares, listados por sua popularidade. 
Para abrir a pasta desejada de tópicos, utilize a tecla de 
navegação. Uma lista de podcasts é exibida.
Para assinar um podcast, selecione o título e pressione a 
tecla de navegação. Após a assinatura de episódios de um 
podcast, é possível fazer download, gerenciar e reproduzi-
los no Podcasts.
Para adicionar um novo diretório ou pasta, selecione 
Opções > Novo > Diretório da web ou Pasta. 

Digite um título, o endere
Processor Markup Langua

Para editar a pasta selecio
selecione Opções > Edita

Para importar um arquivo
dispositivo, selecione Opç
Selecione a localização do

Para enviar uma pasta de 
multimídia ou pela conect
pasta e Opções > Enviar.

Quando você receber uma 
.opml enviado pela conecti
para salvá-lo dentro de Re
Recebidos para assinar qu
ao Podcasts.

Downloads
Após a assinatura de um p
usando um endereço URL,
reproduzir episódios em P

Para ver os podcasts que voc
Podcasts. Para ver os títu
episódio é um arquivo par
selecione o título do podc
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lização do podcast selecionado ou 
ões > Parar atualização. 

podcast digitando o endereço URL 
ções > Novo podcast.

to de acesso definido ou se durante 
acote for solicitado um nome de 
 contato com sua operadora.

RL de um podcast selecionado, 
ar.
 transferido por download ou 
ivo, selecione Opções > Excluir.
selecionado ou marcado como 
 dispositivo compatível por meio 

imídia ou Bluetooth, selecione 

enviar um grupo de podcasts 
, selecione Opções > Marcar/
podcasts desejados e selecione 
ação desejada.

t (serviço de rede), selecione 
da web.

m a oportunidade de interagir com 
o e votando. Para conectar-se à 
lecione Opções > Ver comentários.
Para iniciar um download, selecione o título do episódio. 
Para fazer download ou continuar carregando episódios 
marcados ou selecionados, selecione Opções > Fazer 
download ou Continuar download. É possível fazer 
download de múltiplos episódios ao mesmo tempo.

Para reproduzir uma parte de um podcast durante o download 
ou após o download parcial, selecione Podcasts > Opções > 
Reproduz. visualização.

Os podcasts totalmente transferidos por download podem 
ser encontrados na pasta Podcasts, mas não serão exibidos 
até que a biblioteca musical seja atualizada.

As opções disponíveis podem variar.

Reproduzir e gerenciar podcasts
Para exibir os episódios disponíveis dos podcasts escolhidos, 
selecione Opções > Abrir. Abaixo de cada episódio será 
exibido o formato do arquivo, o tamanho e o tempo 
de atualização.

Quando o podcast for totalmente transferido por download, 
para reproduzir o episódio inteiro selecione Podcasts > 
Opções > Reproduzir ou pressione  e selecione Música > 
Music player > Podcasts.

Para atualizar o podcast selecionado ou marcado, para um 
novo episódio, selecione Opções > Atualizar.

Para interromper a atua
marcado, selecione Opç
Para adicionar um novo 
do podcast, selecione Op
Se você não tem um pon
a conexão de dados do p
usuário e senha, entre em

Para editar o endereço U
selecione Opções > Edit
Para excluir um podcast
marcado do seu disposit

Para enviar um podcast 
arquivo .opml para outro
de uma mensagem mult
Opções > Enviar.
Para atualizar, excluir e 
selecionados de uma vez
desmarcar selecione os 
Opções para escolher a 

Para ir ao site do podcas
Opções > Abrir página 
Alguns podcasts oferece
os criadores comentand
Internet para interagir, se
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Jogos
O seu Nokia N81 é compatível com os jogos do N-Gage™. Com o N-Gage, você pode fazer download e jogar jogos 
multiplayer de alta-qualidade.

O dispositivo inclui qualquer um dos seguintes aplicativos:

• Aplicativo Discover N-Gage — com este aplicativo de pré-visualização é possível obter informações sobre o nível 
de desafio e entretenimento dos jogos N-Gage a serem lançados, testar jogos de demonstração, fazer o download 
e instalar o aplicativo N-Gage por completo quando ele for disponibilizado

• Aplicativo N-Gage — aplicativo completo que oferece acesso a todo o conteúdo do N-Gage substituindo o aplicativo 
Discover N-Gage no menu. Você pode encontrar novos jogos, testar e comprar jogos, encontrar outros jogadores e 
acessar pontuações, eventos, bate-papo e muito mais. Alguns recursos podem não estar disponíveis durante toda a 
instalação do software no seu dispositivo. Consulte o site, em inglês, www.n-gage.com para obter atualizações 
do software.

Pressione  e selecione Jogos para iniciar.

Para acessar todo o conteúdo N-Gage, conecte-se à Internet com seu dispositivo utilizando a rede do celular ou uma rede 
LAN sem fio. Para obter mais informações sobre serviços de dados, entre em contato com a operadora. 

Para obter mais informações, visite o site, em inglês, www.n-gage.com.

www.n-gage.com
www.n-gage.com
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onar e editar cartões de contato, 
de usar o Nokia Contacts Editor, 
kia Nseries PC Suite. 

a imagem em miniatura a um 
esse cartão e selecione Opções > 
ionar miniatura. A imagem em 
uando o contato ligar para você.

l atribuída ao contato, selecione 
escolha Opções > Repr. marca 
m de voz", página 97.

 de contato, selecione o cartão que 
> Enviar cartão visita > Via 
ultimídia, Via e-mail ou Via 

ensagens", página 36 e "Enviar 
idade Bluetooth", página 79.

mir cartões de contato em uma 
atível equipada com BPP (Perfil 
ão) e com conectividade Bluetooth 
ora móvel HP Deskjet 450 ou a HP 
0), selecione Opções > Imprimir.

to a um grupo, selecione Opções > 
ibido apenas se você já criou um 
rupos de contatos", página 34.
Contatos (agenda) 
Pressione  e selecione Contatos. Em Contatos, você 
pode salvar e atualizar as informações dos contatos. É 
possível adicionar um toque musical pessoal ou uma imagem 
em miniatura a um cartão de contato. Também é possível 
criar grupos de contatos, que permitem enviar mensagens 
de texto ou de e-mail a vários destinatários ao mesmo 
tempo. As informações dos contatos (cartões de visita) 
recebidas podem ser adicionadas aos contatos. As informações 
dos contatos só podem ser enviadas ou recebidas de 
dispositivos compatíveis.

Para visualizar a quantidade de contatos, os grupos e a 
memória disponível em Contatos, selecione Opções > 
Informações contatos.

Salvar e editar nomes e números
1 Selecione Opções > Novo contato.

2 Preencha os campos desejados e selecione Concluído.

Para editar os cartões de contato em Contatos, vá até o 
cartão de contato desejado e selecione Opções > Editar. 
Também é possível procurar o contato desejado digitando 
as primeiras letras do nome no campo de pesquisa. 
A tela exibe uma lista dos contatos que começam com 
as letras digitadas.

Dica: Para adici
você também po
disponível no No

Para anexar uma pequen
cartão de contato, abra 
Editar > Opções > Adic
miniatura será exibida q

Para ouvir a marca voca
um cartão de contato e 
vocal. Consulte "Discage

Para enviar informações
deseja enviar e Opções
mensagem texto, Via m
Bluetooth. Consulte "M
dados usando a conectiv

Dica: Para impri
impressora comp
básico de impress
(como a Impress
Photosmart 815

Para adicionar um conta
Adicionar ao grupo (ex
grupo). Consulte "Criar g
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 SIM, escolha os nomes que 
Opções > Copiar p/ Contatos.

 o cartão SIM, em Contatos, 
m copiados e escolha Opções > 
pções > Copiar > Para diretório 
de cartão de contato suportados 
iados.

ncronizar os contatos com um 
ndo o Nokia Nseries PC Suite. 

utros serviços SIM
bre disponibilidade e uso 
, entre em contato com o 
vendedor pode ser a 
edor.

ontatos > Opções > Contatos 
 ver os nomes e os números 
M. No diretório SIM, é possível 
 números para contatos, além de 

úmeros de discagem fixa, 
tos SIM > Contatos discag. 
 será exibida se for suportada 
Para verificar a quais grupos um contato pertence, escolha 
o contato e selecione Opções > Pertence a grupos.
Para excluir um cartão de contato em Contatos, selecione 
o cartão e pressione . 

Números e endereços padrão
É possível atribuir números ou endereços padrão a um 
cartão de contato. Dessa forma, se um contato tiver vários 
números ou endereços, você poderá facilmente ligar ou 
enviar uma mensagem para ele utilizando um número ou 
endereço específico. O número padrão também é utilizado 
na discagem por voz.

1 Em Contatos, selecione um contato.

2 Selecione Opções > Padrões.

3 Selecione um padrão ao qual você deseja adicionar um 
número ou um endereço e selecione Atribuir.

4 Selecione um número ou um endereço que deseja 
definir como padrão.

O número ou endereço padrão fica sublinhado no cartão 
do contato.

Copiar contatos
Para copiar nomes e números de um cartão SIM para o 
dispositivo, pressione  e selecione Contatos > Opções > 

Contatos SIM > Diretório
deseja copiar e selecione 

Para copiar contatos para
selecione os nomes a sere
Copiar p/ agen. SIM ou O
SIM. Somente os campos 
pelo cartão SIM serão cop

Dica: É possível si
PC compatível usa

Diretório SIM e o
Para obter informações so
dos serviços do cartão SIM
fornecedor do cartão. O re
operadora ou outro fornec

Pressione  e selecione C
SIM > Diretório SIM para
armazenados no cartão SI
adicionar, editar ou copiar
fazer chamadas.

Para visualizar a lista de n
selecione Opções > Conta
fixa. Essa configuração só
pelo seu cartão SIM.
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usical para um contato ou um 
o seguinte:
rir um cartão de contato ou acesse 
lecione um grupo de contatos.

Toque musical. Uma lista de 
erta.

usical que deseja utilizar para o 
 para os membros do grupo 
 é possível utilizar um videoclipe 

m membro de grupo ligar para você, 
o toque musical selecionado (se o 
u for enviado na chamada e o seu 
).

usical, selecione Toque padrão na 
.

e contatos
ne  para abrir a lista de grupos.

Novo grupo. 

 o grupo ou use o nome padrão e 
Para restringir chamadas do dispositivo para números de 
telefone escolhidos, selecione Opções > Ativ. discag. restrita. 
Você precisa do código PIN2 para ativar e desativar a 
discagem fixa ou editar seus contatos de discagem fixa. 
Entre em contato com a operadora se você não possuir o 
código. Para adicionar novos números à lista de discagem 
fixa, selecione Opções > Novo contato SIM. O código 
PIN2 é necessário para essas funções.

Quando a Discagem fixa é utilizada, as conexões de dados 
do pacote não podem ser realizadas, exceto ao enviar 
mensagens de texto por meio de uma conexão de dados do 
pacote. Nesse caso, o número do centro de mensagens e do 
telefone do destinatário devem ser incluídos na lista de 
discagem fixa.

Quando a função de discagem fixa for ativada, será 
possível fazer chamadas para o número de emergência 
oficial programado no seu dispositivo.

Adicionar toques musicais 
para contatos
Para adicionar um toque musical, pressione  para 
abrir um cartão de contato ou acesse a lista de grupos 
e selecione um grupo de contatos. Selecione Opções > 
Toque musical e o toque que deseja usar.

Para definir um toque m
grupo de contatos, faça 
1 Pressione  para ab

a lista de grupos e se

2 Selecione Opções > 
toques musicais é ab

3 Selecione o toque m
contato individual ou
selecionado. Também
como toque musical.

Quando um contato ou u
o dispositivo reproduzirá 
número de quem chamo
dispositivo o reconhecer

Para remover o toque m
lista de toques musicais

Criar grupos d
1 Em Contatos, pressio

2 Selecione Opções > 

3 Digite um nome para
pressione OK. 
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s de um grupo
ecione o grupo que você 

cione Opções > Remover 

over o contato do grupo.
4 Selecione o grupo e escolha Opções > Adic. participantes.

5 Vá até um contato e pressione  para marcá-lo. Para 
adicionar vários membros de uma vez, repita essa ação 
para todos os contatos que deseja adicionar.

6 Pressione OK para adicionar os contatos ao grupo.

Para renomear um grupo, selecione Opções > Renomear, 
digite o novo nome e pressione OK.

Remover membro
1 Na lista de grupos, sel

deseja modificar.

2 Vá até o contato e sele
do grupo.

3 Selecione Sim para rem
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scunhos de mensagens que não 
am armazenados nessa pasta.

imas mensagens enviadas, exceto 
s usando a conectividade Bluetooth, 
aqui. Para alterar o número de 

 salvas, consulte "Outras 
gina 47.

s mensagens que estão aguardando 
as são temporariamente 
ixa de saída quando o seu 
a da área de cobertura, por exemplo.

 pode solicitar que a rede envie um 
a das mensagens de texto e 
as (serviço de rede).

icitações de serviço (também 
dos USSD), como comandos de 

rede, para a operadora, selecione 
viço na tela principal de Mensags..
erviço de rede) permite receber da 
bre vários tópicos, como condições 
. Para obter informações sobre a 

s e seus números correspondentes, 
 operadora. Na tela principal de 
pções > Difusão por células.
Mensagens 
Pressione  e selecione Mensags. (serviço de rede).

Importante: Tenha cuidado ao abrir as mensagens. 
Mensagens de e-mail podem conter vírus ou ser, de 
alguma forma, prejudiciais ao dispositivo ou ao PC. 

Apenas os dispositivos com recursos compatíveis podem 
receber e exibir mensagens multimídia. A aparência de uma 
mensagem pode variar, dependendo do dispositivo receptor.

Para criar uma nova mensagem, selecione Nova mens..
Mensags. contém as seguintes pastas:

Caixa entrada — mensagens recebidas, exceto 
mensagens de e-mail e de difusão por células, são 
armazenadas aqui. As mensagens de e-mail são 
armazenadas na Caixa postal.
Minhas pastas — organize suas mensagens dentro 
das pastas.

Dica: Para evitar escrever novamente as 
mensagens enviadas com freqüência, use os textos 
na pasta de modelos. Também é possível criar e 
salvar os seus próprios modelos.

Caixa postal — conecte-se à caixa postal remota 
para recuperar novas mensagens de e-mails ou exibir 
off-line os e-mails já recuperados. Consulte "E-mail", 
página 44.

Rascunhos — os ra
foram enviadas fic
Enviadas — as últ
mensagens enviada
são armazenadas 
mensagens a serem
configurações", pá

Caixa de saída — a
para serem enviad
armazenadas na ca
dispositivo está for

Relatórios — você
relatório de entreg
multimídia enviad

Para digitar e enviar sol
conhecidas como coman
ativação de serviços de 
Opções > Comandos ser
A Difusão por células (s
operadora mensagens so
climáticas ou do trânsito
disponibilidade de tópico
entre em contato com a
Mensagens, selecione O
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urações de e-mail", página 40 

o tamanho das mensagens MMS. 
der o limite, o dispositivo poderá 
 ela possa ser enviada via MMS.

reencha os campos. Para alterar 
rir objetos de mídia ou outros 
ra enviar a mensagem, pressione 

 e escolha uma das 

r uma mensagem de texto

ara enviar uma mensagem 

 para enviar uma mensagem 
em multimídia que inclui um 

m e-mail

one  para selecionar 
s a partir de contatos ou digite 
ou o endereço de e-mail do 
ionar um ponto-e-vírgula (;) 
atários, pressione . Também 
r o número ou o endereço da 
As mensagens de difusão por células não podem ser 
recebidas em redes UMTS. Uma conexão de dados de 
pacote pode impedir a recepção de difusão por células.

Escrever texto
ABC, abc e Abc indicam o modo de caractere selecionado. 
123 indica o modo numérico.

Para alternar entre diferentes modos de caractere, 
pressione .

Para inserir um número no modo alfabético, pressione e 
mantenha pressionada a tecla numérica desejada.

 é exibido quando você digita o texto usando a 
entrada de texto tradicional e  ao usar a entrada 
de texto previsto.

Com o texto previsto, é possível digitar qualquer letra 
pressionando uma tecla apenas uma vez. A entrada de 
texto previsto tem como base um dicionário interno ao 
qual é possível adicionar novas palavras.

Para ativar ou desativar a entrada de texto previsto, 
pressione  duas vezes rapidamente.

Escrever e enviar mensagens
Antes de criar uma mensagem multimídia ou escrever 
um e-mail, é necessário ter as configurações de conexão 

corretas. Consulte "Config
e "E-mail", página 44.

A rede celular pode limitar 
Se a imagem inserida exce
compactá-la, de modo que

Selecione Nova mens. e p
os campos visíveis ou inse
itens, selecione Opções. Pa
a tecla Enviar.
1 Selecione Nova mens.

seguintes opções:

Msg. txt. — para envia

Mens. multimídia — p
multimídia (MMS)

Mensagem de áudio —
de áudio (uma mensag
clipe de som)

E-mail — para enviar u

2 No campo Para, pressi
destinatários ou grupo
o número de telefone 
destinatário. Para adic
para separar os destin
é possível copiar e cola
área de transferência.
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itivo pode indicar que a mensagem 
úmero do centro de mensagens 
ispositivo. Essa indicação não 
ensagem foi recebida pelo 

a obter mais detalhes sobre os 
agens, entre em contato com 

 envio de mensagens de texto com 
além do permitido por mensagem. 
são enviadas como séries de duas 
peradora poderá cobrar levando 
ensagens. Caracteres que usam 

e caracteres de outras opções de 
ço, limitando o número de caracteres 
 em uma única mensagem. 

nviar videoclipes salvos no formato 
limite de tamanho da rede celular 
timídia.

 combinar imagens, vídeo, som e 
resentação e enviá-la em uma 

imídia. Comece a criar uma 
imídia e selecione Opções > Criar 
 opção só será exibida se o Modo 
 for definido como Guiado ou Livre. 
gens multimídia", página 43.
3 No campo Assunto, digite o assunto da mensagem 
multimídia ou do e-mail. Para alterar os campos que 
ficam visíveis, selecione Opções > Campos de endereço.

4 No campo de mensagem, 
escreva a mensagem. 
Para inserir um modelo, 
selecione Opções > 
Inserir ou Inserir 
objeto > Modelo.

5 Para adicionar um objeto 
de mídia a uma mensagem 
multimídia, selecione 
Opções > Inserir objeto > 
Imagem, Clipe de som 
ou Videoclipe.

6 Para tirar uma nova foto ou gravar sons ou vídeos para 
uma mensagem multimídia, selecione Opções > Inserir 
novo > Imagem, Clipe de som ou Videoclipe. Para inserir 
um novo slide na mensagem, selecione Slide.
Para ver a aparência da mensagem multimídia, 
selecione Opções > Visualizar.

7 Para adicionar um anexo a um e-mail, selecione 
Opções > Inserir > Imagem, Clipe de som, Videoclipe, 
Nota ou Outros para outros tipos de arquivo. Os anexos 
de e-mail são indicados por .

8 Para enviar a mensagem, selecione Opções > Enviar ou 
pressione a tecla Enviar.

Nota: Seu dispos
foi enviada ao n
programado no d
significa que a m
destinatário. Par
serviços de mens
a operadora.

Seu dispositivo suporta o
um limite de caracteres 
Mensagens mais longas 
ou mais mensagens. A o
em conta o número de m
acento ou outros sinais 
idioma ocupam mais espa
que podem ser enviados

Talvez não seja possível e
.mp4 ou que excedam o 
em uma mensagem mul

Dica: Você pode
texto em uma ap
mensagem mult
mensagem mult
apresentação. A
de criação MMS
Consulte "Mensa
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stiver incluído. Para reproduzir o 
 o indicador.

ia incluídos na mensagem 
ões > Objetos.

a apresentação multimídia,  
zir a apresentação, selecione 

ções
er vários tipos de mensagens 

cartões de visita, toques 
radora, entradas de calendário 
ocê também pode receber 

ra ou do departamento de 
ções da empresa em uma 
o.

ensagem, selecione Opções e 
dente.

viços da Web
eb são notificações (por exemplo, 
odem conter uma mensagem de 
 informações sobre disponibilidade 
tato com a operadora.
Caixa de entrada — receber 
mensagens 
Na pasta Caixa entrada,  indica uma mensagem de 
texto não lida,  uma mensagem multimídia não lida, 

 uma mensagem de áudio não lida e  dados 
recebidos com a conectividade Bluetooth.

Quando uma mensagem é recebida, o símbolo  e o 
texto 1 mensagem nova são exibidos no modo de espera. 
Para abrir a mensagem, selecione Mostrar. Para abrir uma 
mensagem em Caixa entrada, vá até ela e pressione . 
Para responder uma mensagem recebida, selecione 
Opções > Responder.

Mensagens multimídia
Importante: Tenha cuidado ao abrir as mensagens. 
Os objetos de mensagens multimídia podem conter 
vírus ou ser, de alguma forma, prejudiciais ao 
dispositivo ou ao PC. 

Você pode receber uma notificação de que uma mensagem 
multimídia está em espera no centro de mensagens 
multimídia. Para iniciar uma conexão de dados do pacotes 
para recuperar a mensagem no dispositivo, selecione 
Opções > Recuperar.

Ao abrir uma mensagem multimídia ( ), você pode ver 
uma imagem e uma mensagem.  é exibido se houver 

som ou  se um vídeo e
som ou o vídeo, selecione

Para ver os objetos de míd
multimídia, selecione Opç

Se a mensagem incluir um
será exibido. Para reprodu
o indicador.

Dados e configura
Seu dispositivo pode receb
que contêm dados, como 
musicais, logotipos da ope
e notificações de e-mail. V
configurações da operado
gerenciamento de informa
mensagem de configuraçã

Para salvar os dados da m
escolha a opção correspon

Mensagens de ser
Mensagens de serviço da W
manchetes de notícias) e p
texto ou um link. Para obter
e assinatura, entre em con
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 postal e recuperar novos 
 de e-mail, selecione Sim. 

-line, você está continuamente 
postal remota utilizando uma 

 e-mail anteriormente recuperadas 
one Não.

sagem de e-mail, selecione Nova 
rincipal de mensagens ou Opções > 
ail na sua caixa postal. Consulte 
gens", página37.

agens de e-mail
elecione Opções > Conectar para 
 a caixa postal remota.

uperar e-mail e uma das opções. 
ões abertas, Opções > Desconectar. 
m de e-mail, pressione a tecla de 

a conexão com uma caixa postal 
one Opções > Recuperar e-mail e 
uintes opções:

rar todas as mensagens novas

 recuperar apenas as 
s

Caixa postal 

Configurações de e-mail
Dica: Use o Assistente configuraçs. para definir 
as configurações da caixa postal. Pressione  e 
selecione Ferramentas > Utilitários > Ass. confs..

Para usar o e-mail, é necessário ter um IAP (ponto de acesso 
à Internet) válido no dispositivo e definir corretamente as 
suas configurações de e-mail. Consulte "Pontos de acesso", 
página 130.

Se você selecionar Caixa postal na tela principal de 
Mensags. e não tiver configurado a sua conta de e-mail, 
será necessário realizar esses procedimentos. Para começar 
a criar as configurações de e-mail com o guia da caixa 
postal, selecione Iniciar. Consulte "E-mail", página 44.

É necessário ter uma conta de e-mail separada. Siga as 
instruções fornecidas pela caixa postal remota e pelo ISP 
(provedor de serviços de Internet).

Ao criar uma nova caixa postal, o nome dado à ela substitui 
Caixa postal na tela principal de Mensagens. É possível ter 
até seis caixas de correio.

Abrir a caixa postal
Ao abrir a caixa postal, o dispositivo pergunta se você 
deseja conectar à caixa postal (Conectar à caixa postal?).

Para se conectar à caixa
cabeçalhos e mensagens
Ao exibir mensagens on
conectado a uma caixa 
conexão de dados.

Para exibir mensagens de
no modo off-line, seleci

Para criar uma nova men
mens. > E-mail na tela p
Criar mensagem > E-m
"Escrever e enviar mensa

Recuperar mens
Se você estiver off-line, s
iniciar uma conexão com

Selecione Opções > Rec
Para fechar todas as conex
Para abrir uma mensage
navegação . 

1 Quando você tiver um
remota aberta, seleci
escolha uma das seg

Novas — para recupe

Selecionadas — para
mensagens marcada
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s de e-mail
e uma mensagem de e-mail do 
mpo, mantê-la na caixa postal 
> Excluir. Em Excluir mens. de:, 
e.

çalhos de e-mails na caixa postal 
ua o conteúdo da mensagem, o 
nece no dispositivo. Para remover 
iro exclua a mensagem de e-mail 

m seguida, estabeleça novamente 
ositivo e a caixa postal para 

 dispositivo e da caixa postal 
> Excluir. Em Excluir mens. de:, 
idor.

e um e-mail do dispositivo e 
ail marcado para ser excluído 

 e selecione Opções > 

aixa postal
ne, para encerrar a conexão 
tal remota, selecione 
Todas — para recuperar todas as mensagens da 
caixa postal.

Para interromper a recuperação das mensagens, 
selecione Cancelar.

2 Se você quiser encerrar a conexão e visualizar as 
mensagens de e-mail off-line, selecione Opções > 
Desconectar.

3 Para abrir uma mensagem de e-mail, pressione . Se 
essa mensagem não tiver sido recuperada e você estiver 
off-line, será perguntado se você deseja recuperá-la da 
caixa postal.

Para exibir anexos de e-mail, abra a mensagem e selecione 
o campo de anexo indicado por . Se o anexo tiver um 
indicador inativo, significará que ele não foi recuperado no 
dispositivo; selecione Opções > Recuperar.

Recuperar mensagens de e-mail automaticamente
Para recuperar mensagens automaticamente, selecione 
Opções > Configs. de e-mail > Recup. automática. 
Para obter mais informações, consulte "Recuperação 
automática", página 46.

A configuração do dispositivo para recuperar e-mails 
automaticamente pode envolver a transmissão de grande 
quantidade de dados pela rede da operadora. Entre em 
contato com a operadora para obter informações sobre a 
cobrança por transmissão de dados.

Excluir mensagen
Para excluir o conteúdo d
dispositivo e, ao mesmo te
remota, selecione Opções
selecione Apenas telefon

O dispositivo exibe os cabe
remota. Embora você excl
cabeçalho do e-mail perma
o cabeçalho também, prime
da caixa postal remota e, e
uma conexão entre o disp
atualizar o status.

Para excluir um e-mail do
remota, selecione Opções
selecione Telefone e serv

Para cancelar a exclusão d
do servidor, vá até um e-m
na próxima conexão ( )
Desfazer exclusão.

Desconectar da c
Quando você estiver on-li
de dados com a caixa pos
Opções > Desconectar.
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ssível receber, em uma mensagem 
figurações da operadora.

ros de mensagens ou pontos 
definidos para o dispositivo 
ão poderá criá-los, editá-los 

 Mensags. > Opções > 
xt. para exibir os centros de 
ar a conversão de caracteres, 
ensagens para as mensagens de 
ntrega, definir reenvio em caso de 
verter mensagens de texto para 
itido pela operadora), selecionar 

 mesmo centro de mensagens 

xto
 Mensags. > Opções > 
xt. e escolha uma das 

isualize uma lista de todos os 
e texto que foram definidos.

 usar a conversão de caracteres 
dificação quando disponível, 
ido.
Ouvir as mensagens
Você pode escutar mensagens de áudio, e-mail, multimídia 
e de texto na Caixa entrada.

Para ouvir a mensagem, vá até ela e selecione 
Opções > Ouvir. 

Exibir mensagens em um 
cartão SIM
Antes de exibir mensagens do cartão SIM, você precisa 
copiá-las em uma pasta no dispositivo.

1 Na tela principal de Mensags., selecione Opções > 
Mensagens do SIM.

2 Selecione Opções > Marcar/Desmarcar > Marcar ou 
Marcar todos para marcar todas as mensagens.

3 Selecione Opções > Copiar. Uma lista de pastas 
é exibida.

4 Para iniciar a cópia, selecione uma pasta e pressione 
OK. Para exibir as mensagens, abra a pasta.

Configurações de mensagens
Preencha os campos indicados por Deve ser definido ou 
por um asterisco vermelho. Siga as instruções fornecidas pela 

operadora. Também é po
de configuração, as con

Alguns ou todos os cent
de acesso podem ser pre
pela operadora e você n
nem removê-los.

Pressione  e selecione
Configurações > Msg. t
mensagens definidos, us
selecionar o centro de m
texto, receber avisos de e
falha das tentativas, con
outros formatos (se perm
a conexão e selecionar o
para respostas.

Mensagens de te
Pressione  e selecione
Configurações > Msg. t
seguintes opções:

Centros mensagens — v
centros de mensagens d

Cód. caracteres — para
para outro sistema de co
selecione Suporte reduz
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ídia
Mensags. > Opções > 
em multimídia e escolha 
:

efina o tamanho da imagem em 
ia.

 se você selecionar Guiado, o 
cê tentar enviar uma mensagem 
ada pelo destinatário. Se você 
ositivo impedirá que você envie 
 sejam compatíveis. Para incluir 
em notificações, selecione Livre.

elecione qual ponto de acesso 
 preferencial.

lecione de que forma você 
ens. Para receber as mensagens 
 local, selecione Autom. rede 
cê recebe uma notificação de 
 a ser recuperada no centro de 

e o recebimento de mensagens 
caro.

r. multimídia > Sempre 
vo fará automaticamente 
 pacote ativa para recuperar 
 da sua área.
Centro mens. em uso — selecione qual centro de mensagem 
é usado para entregar mensagens de texto.

Receber aviso — selecione se a rede deve enviar avisos de 
entrega de suas mensagens (serviço de rede).

Validade mensagem — selecione em quanto tempo o centro 
de mensagens reenviará a sua mensagem se a primeira 
tentativa falhar (serviço de rede). Se a mensagem não 
puder ser entregue dentro do período de validade, ela 
será excluída do centro de mensagens.

Mens. enviada como — entre em contato com a sua 
operadora para saber se o centro de mensagens é capaz 
de converter mensagens de texto em outros formatos.

Conexão preferencial — selecione a conexão a ser usada.

Resp. mesmo centro — selecione se você deseja que a 
mensagem de resposta seja enviada usando o mesmo 
número do centro de mensagens (serviço de rede).

Pressione  e selecione Mensags. > Opções > 
Configurações > Mensagem multimídia para definir 
o tamanho da imagem das mensagens, escolher um 
modo de criação que guiará ou restringirá o envio de 
mensagens não suportadas, selecionar o ponto de acesso 
e selecionar onde recuperar as mensagens multimídia. 
Também é possível recusar propagandas e mensagens de 
remetentes anônimos, receber registros de mensagens 
enviadas, negar envio de aviso de entrega e definir reenvio 
para tentativas de envio com falha.

Mensagens multim
Pressione  e selecione 
Configurações > Mensag
uma das seguintes opções

Tamanho da imagem — d
uma mensagem multimíd

Modo de criação MMS —
dispositivo informará se vo
que talvez não seja suport
selecionar Restrito, o disp
mensagens que talvez não
conteúdo nas mensagens s

Ponto acesso em uso — s
será usado como conexão

Recuper. multimídia — se
deseja receber as mensag
automaticamente na rede
local. Fora da sua área, vo
que existe uma mensagem
mensagens multimídia.

Fora da sua área, o envio 
multimídia pode ser mais 

Se você selecionar Recupe
automática, seu dispositi
uma conexão de dados de
a mensagem dentro e fora



M
en

sa
ge

ns

44

nexão
ões do e-mail recebido, selecione 

gitar seu nome de usuário e senha, 
r do e-mail de entrada, selecionar 

ar um nome para a caixa postal, 
a postal, bem como selecionar as 
tografia de senha para contas POP3.

ções para o e-mail recebido, 
do e, em seguida:

ite o nome de usuário fornecido 
s.

a. Se você deixar esse campo em 
olicitada quando você tentar 
remota.

 digite o endereço IP ou o nome do 
ail que recebe os e-mails.

 selecione um ponto de acesso à 
"Pontos de acesso", página 130.

 digite um nome descritivo para a 

defina o protocolo de e-mail que 
da caixa postal remota recomenda. 
AP4. Esta configuração não pode 
Perm. mens. anônim. — selecione se você deseja recusar 
mensagens de um remetente anônimo.
Receber publicidade — defina se você deseja receber 
propagandas em mensagens multimídia.
Receber aviso — selecione se você deseja que o status da 
mensagem enviada seja exibido no registro (serviço de rede).
Negar envio de aviso — selecione se você deseja negar o 
envio de relatórios de entrega das mensagens recebidas.
Validade mensagem — selecione em quanto tempo o 
centro de mensagens reenviará a sua mensagem se a 
primeira tentativa falhar (serviço de rede). Se a mensagem 
não puder ser entregue dentro do período de validade, 
ela será excluída do centro de mensagens.

E-mail
Pressione  e selecione Mensags. > Opções > 
Configurações > E-mail.
Para selecionar qual caixa postal você deseja usar para enviar 
e-mail, selecione Caixa postal em uso e uma caixa postal.
Para remover uma caixa postal e suas mensagens de um 
dispositivo, vá até a caixa e pressione .
Para criar uma nova caixa postal, selecione Opções > Nova 
caixa postal.
Selecione Caixas postais e uma caixa postal para alterar 
as seguintes configurações: Configs. conex., Config. de 
usuário, Configs. recuperação e Recup. automática.

Configurações de co
Para editar as configuraç
E-mail recebido para di
digitar o nome do servido
o ponto de acesso, digit
selecionar o tipo da caix
opções de segurança e crip

Para editar as configura
selecione E-mail recebi

Nome do usuário — dig
pelo provedor de serviço

Senha — digite sua senh
branco, sua senha será s
conectar à caixa postal 

Serv. entrad. e-mails —
host do servidor de e-m

Ponto acesso em uso —
Internet (IAP). Consulte 

Nome da caixa postal —
caixa postal.

Tipo de caixa postal — 
seu provedor de serviços 
As opções são POP3 e IM
ser alterada.
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ário
e, defina o método de envio, 
ns enviadas e defina os alertas 

prio nome. Seu nome substituirá 
dispositivo destinatário se o 
unção.

a como o e-mail é enviado do 
Imediatamente para que o 
 postal quando você selecionar 
ê selecionar Na próx. conexão, 
ndo a conexão com a caixa 
onível

selecione se deseja enviar uma 
caixa postal.

ione se deseja anexar uma 
ens de e-mail.

lecione se deseja receber as 
toque, uma nota e um indicador 
vo e-mail for recebido.

uperação
ntos e-mails são recuperados 
as pastas de assinatura 
Segurança (portas) — selecione a opção de segurança 
usada para assegurar a conexão com a caixa postal remota.

Porta — defina a porta para a conexão.

Login seguro APOP (somente para POP3) — use com o 
protocolo POP3 para criptografar o envio de senhas para o 
servidor de e-mail remoto durante uma conexão com a 
caixa postal.

Para editar as configurações para o e-mail enviado, selecione 
E-mail enviado para digitar seu endereço de e-mail, o 
nome do servidor de saída de e-mail e as configurações 
para Nome do usuário, Senha, Ponto acesso em uso, 
Segurança (portas) e Porta, semelhantes às configurações 
em E-mail recebido.

Para editar as configurações para o e-mail enviado, 
selecione E-mail enviado e, em seguida:

Meu e-mail — digite o endereço de e-mail fornecido pelo 
provedor de serviços.

Servid. saída e-mails — digite o endereço IP ou o nome 
do host do servidor de e-mail que envia os e-mails. 
Você poderá usar apenas o servidor de saída do seu provedor 
de serviços. Para obter mais informações, entre em contato 
com a operadora.
As configurações para Nome do usuário, Senha, Ponto 
acesso em uso, Segurança (portas) e Porta são 
semelhantes às configurações em E-mail recebido.

Configurações de usu
Adicione seu próprio nom
receba cópias de mensage
de e-mail.

Meu nome — digite seu pró
seu endereço de -mail no 
dispositivo suportar essa f

Enviar mensagem — defin
seu dispositivo. Selecione 
dispositvo conecte à caixa
Enviar mensagem. Se voc
o e-mail será enviado qua
postal remota estiver disp

Env. cóp. p/ si mesmo — 
cópia do e-mail para sua 

Incluir assinatura — selec
assinatura às suas mensag

Alert. novos e-mails — se
indicações de e-mail (um 
de e-mail) quando um no

Configurações de rec
Defina quais partes e qua
e defina algumas opções d
para IMAP4. 
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sitivo para recuperar e-mails 
envolver a transmissão de grande 
la rede da operadora. Entre em 
a para obter informações sobre a 
o de dados.

rviço da Web
 Mensagem > Opções > 
g. de serviço. Selecione se você 
s de serviço. Se você deseja definir 
 automaticamente o browser e 
 a rede para recuperar conteúdo 

a mensagem de serviço, selecione 
 Automaticamente.

las
sobre a disponibilidade de tópicos 
ndentes, entre em contato com 

 e selecione Mensagem > 
s > Difusão por células e escolha 
es:

e se você deseja receber 
or células.

ioma no qual você deseja receber 
lecionado ou Outro.
E-mail a recuperar — defina quais partes do e-mail são 
recuperadas: Só cabeçalhos, Lim. tam. (POP3) ou Mens. 
e anexos (POP3).

Quantid. a recuperar — defina quantas novas mensagens 
de e-mail são recuperadas na caixa postal.

Caminh. pasta IMAP4 (somente para IMAP4) — defina o 
caminho das pastas a serem assinadas.

Assinaturas da pasta (somente para IMAP4) — assine 
outras pastas na caixa postal e recupere o conteúdo 
das pastas.

Recuperação automática
Selecione como e quando recuperar cabeçalhos.

Notificações e-mail — para recuperar automaticamente 
os cabeçalhos no seu dispositivo quando você receber um 
novo e-mail na sua caixa postal remota, selecione Rec. e 
atual. autom. ou Só na rede local.

Recuperação de e-mail — para recuperar 
automaticamente os cabeçalhos das novas mensagens de 
e-mail da sua caixa postal remota em horários definidos, 
selecione Ativado ou Só na rede local. Defina quando e 
com qual freqüência as mensagens são recuperadas.

Notificações e-mail e Recuperação de e-mail não podem 
estar ativos ao mesmo tempo.

A configuração do dispo
automaticamente pode 
quantidade de dados pe
contato com a operador
cobrança por transmissã

Mensagens de se
Pressione  e selecione
Configurações > Mensa
deseja receber mensagen
o dispositivo para ativar
iniciar uma conexão com
quando você receber um
Download mensagens >

Difusão por célu
Para obter informações 
e seus números correspo
a operadora. Pressione 
Opções > Configuraçõe
uma das seguintes opçõ

Recebimento — selecion
mensagens de difusão p

Idioma — selecione o id
as mensagens: Tudo, Se
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na quantas mensagens enviadas 
das por vez. Quando o limite for 
ais antiga será excluída.

ione a memória em que as 
lvas: Memória telefone ou 
Detecção de tópicos — selecione se o dispositivo busca 
automaticamente novos números de tópicos e os salva sem 
um nome na lista de tópicos.

Outras configurações
Pressione  e selecione Mensagem > Opções > 
Configurações > Outras e escolha uma das 
seguintes opções:

Salv. msgs. enviadas — selecione se você deseja salvar 
uma cópia das mensagens de texto, multimídia ou e-mail 
enviadas para a pasta Enviadas.

Nº de msgs. salvas — defi
são salvas na pasta Envia
alcançado, a mensagem m

Memória em uso — selec
mensagens deverão ser sa
Memória de massa.
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imagens ou vídeos, na pasta 
e o ícone de download. O browser 
ecionar um marcador que deseja 
load de itens.

clipes
eoclipes gravados com a câmera 
ta Imags. e vídeos em Galeria. 
ipes também podem ser enviados 
agem multimídia, como um anexo 
a conectividade Bluetooth. Para 
agem ou videoclipe recebida na 
r, primeiro você deve salvá-la.

s. e vídeos. Os arquivos de imagem 
 um loop e são ordenados por data. 
 exibido.

r aberta, para aumentar o zoom 
ne as teclas de jogo próximas à 
m não é salva permanentemente.

cionada para a esquerda ou para 
es > Girar > Esquerda ou Direita.

e ou uma foto, selecione Opções > 
agens ou de vídeo é aberto. 
Galeria 
Para armazenar e organizar imagens, videoclipes, clipes 
de som e links de streaming ou compartilhar arquivos 
com outros dispositivos UPnP (Universal Plug and Play) 
compatíveis por meio da LAN sem fio, pressione  e 
selecione Galeria.

Dica: Para abrir a grade de imagens do menu 
multimídia, pressione . Consulte "Menu 
multimídia", página17.

Exibir e navegar nos arquivos
Selecione Imags. e vídeos , Faixas, , Lifeblog , 
Clipes de som , Links streaming , Apresentações 

 ou Todos arquivos  e pressione   para abri-lo. 
O conteúdo da pasta Imags. e vídeos é exibido no 
modo paisagem.

É possível procurar e abrir pastas, além de marcar, copiar e 
mover itens para as pastas. Você também pode criar 
álbuns, além de marcar, copiar e adicionar itens aos álbuns.

Para abrir um arquivo, pressione . Videoclipes, arquivos 
.ram e links de streaming são abertos e reproduzidos no 
RealPlayer, enquanto que músicas e clipes de som, no 
Music player. Consulte "RealPlayer", página 110 e "Music 
player", página 20.

Para fazer download de 
Imags. e vídeos, selecion
é aberto e você pode sel
utilizar para fazer down

Imagens e video
As fotos tiradas e os vid
são armazenados na pas
As imagens e os videocl
para você em uma mens
de e-mail ou por meio d
poder visualizar uma im
Galeria ou no Real playe

Selecione Galeria > Imag
e de videoclipe estão em
O número de arquivos é

Quando a imagem estive
em uma imagem, pressio
tela. A proporção do zoo

Para girar a imagem sele
a direita, selecione Opçõ

Para editar um videoclip
Editar. Um editor de im
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tiva, vá para cima ou para baixo 
lecione-os pressionando a tecla 
isponíveis variam de acordo com 
tá e se você selecionou uma 
. Também é possível definir se a 
 deve permanecer sempre visível 
a tecla.

 de ferramentas ativa permaneça 
pções > Exibir ícones.

 de ferramentas ativa permaneça 
 precisar dela, selecione Opções > 
r a barra de ferramentas ativa, 

ões:

deoclipe selecionado

m ou o videoclipe selecionado

 remover uma imagem da cesta 
nsulte "Cesta de impressão", 

ns na cesta de impressão

resentação de slides das 

m ou o videoclipe selecionado

gem exibida
Consulte "Editar videoclipes", página 51. Consulte "Editar 
imagens", página 50. 
Para criar videoclipes personalizados, selecione um 
videoclipe na galeria e selecione Opções > Editar. 
Consulte "Editar videoclipes", página 51.
Para imprimir as imagens em uma impressora compatível 
ou armazená-las para impressão, selecione Opções > 
Imprimir. Consulte "Impressão de imagens", página 54. 
Também é possível marcar as imagens a serem impressas 
futuramente na cesta de impressão na Galeria. Consulte 
"Cesta de impressão", página 50.
Para adicionar uma imagem ou um videoclipe a um álbum da 
galeria, selecione Opções > Álbuns > Adicionar ao álbum.
Para usar a imagem como imagem de fundo, escolha-a e 
selecione Opções >Usar imagem > Def.como papel parede.
Para excluir uma imagem ou um videoclipe, na barra de 
ferramentas ativa, selecione Excluir. Consulte "Barra de 
ferramentas ativa", página 49.
Para alternar da Galeria para a câmera, pressione a tecla 
de captura.

Barra de ferramentas ativa
Na pasta Imags. e vídeos, você pode usar a barra de 
ferramentas ativa como um atalho para selecionar 
diferentes tarefas. A barra de ferramentas ativa está 
disponível apenas quando você seleciona uma imagem 
ou um videoclipe. 

Na barra de ferramentas a
até os diferentes itens e se
de navegação. As opções d
a exibição em que você es
imagem ou um videoclipe
barra de ferramentas ativa
na tela ou ativada por um

Se você quiser que a barra
visível na tela, selecione O

Se você quiser que a barra
visível apenas quando você
Ocultar ícones. Para ativa
pressione .

Selecione uma destas opç

para reproduzir o vi

para enviar a image

 /  para adicionar ou
de impressão. Co
página 50. 

para exibir as image

para iniciar uma ap
suas imagens

para excluir a image

para imprimir a ima



Ga
le

ria

50

 ou um videoclipe a um álbum na 
em ou um videoclipe e selecione 

cionar ao álbum. Uma lista de 
ne o álbum ao qual você deseja 
eoclipe. Também é possível criar 

o de um álbum, pressione . O 
a pasta Imags. e vídeos na Galeria.

m, na visualização da lista de 
s > Novo álbum.

s
is de tirá-las, ou as que já estavam 
one Opções > Editar. 

icar efeito para abrir uma grade 
 diferentes opções de edição 
ícones. É possível cortar e girar a 
or, contraste e resolução, além de 
clip-art ou um quadro à imagem.

selecione Opções > Aplicar efeito > 
anho da imagem manualmente, 
a proporção predefinida na lista. 
al, uma cruz será exibida no canto 
agem. Use a tecla de navegação 
As opções disponíveis podem variar de acordo a 
exibição atual.

Cesta de impressão
É possível marcar imagens para a cesta de impressão e 
imprimi-las usando uma impressora compatível ou em um 
centro de impressão compatível, se disponível. Consulte 
"Impressão de imagens", página 54. As imagens marcadas 
são indicadas por  na pasta Imags. e vídeos e nos álbuns.

Para marcar uma imagem a ser impressa mais tarde, 
selecione uma imagem e Ad. à Cest. impressão na 
barra de ferramentas ativa.

Para visualizar as imagens na cesta de impressão, selecione 
Ver Cesta Impressão na barra de ferramentas ativa ou 
selecione  na pasta Imags. e vídeos (disponível apenas 
ao adicionar imagens à cesta de impressão).

Para remover uma imagem da Cesta de impressão, 
selecione-a na pasta Imags. e vídeos ou em um álbum 
e selecione Remov. da cesta de impressão na barra de 
ferramentas ativa.

Álbuns
Com os álbuns, é possível gerenciar imagens e videoclipes 
facilmente. Para exibir a lista de álbuns, selecione Imags. 
e vídeos > Opções > Álbuns > Ver álbuns. 

Para adicionar uma foto
galeria, vá até uma imag
Opções > Álbuns > Adi
álbuns é aberta. Selecio
adicionar a foto ou o vid
um novo álbum.

Para remover um arquiv
arquivo não é excluído d

Para criar um novo álbu
álbuns, selecione Opçõe

Editar imagen
Para editar as fotos depo
salvas na Galeria, seleci

Selecione Opções > Apl
onde é possível escolher
indicadas por pequenos 
imagem, ajustar brilho, c
adicionar efeitos, texto, 

Cortar imagem
Para cortar uma imagem, 
Cortar. Para cortar o tam
selecione Manual ou um
Se você selecionar Manu
superior esquerdo da im
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nuir o zoom, pressione  ou .

m com zoom, vá para cima, para 
 ou para a direita.

es
 Galeria e criar videoclipes 
um videoclipe e Opções > 
 som, Adicionar texto ou 
, página 48.

os formatos de arquivo de vídeo 
e som .aac, .amr, .mp3 e .wav. 
ente compatível com todos os 

arquivo ou com todas as variações 

dos são salvos automaticamente 
na Galeria. Os clipes são salvos 

s, vídeo, som e texto
ns, videoclipes e texto a 
 na Galeria para criar 

s.

m ou um videoclipe com o 
 pasta Imags. e vídeos, selecione 
ar > Imagem ou Videoclipe. 
do.
para selecionar a área a ser cortada e selecione Definir. 
Outra cruz será exibida no canto inferior direito. Selecione 
novamente a área a ser cortada. Para ajustar a primeira 
área selecionada, escolha Voltar. As áreas selecionadas 
formam um retângulo, que representa a imagem cortada.

Caso tenha selecionado uma proporção predefinida, selecione 
o canto superior esquerdo da área a ser cortada. Para 
redimensionar a área realçada, utilize a tecla de navegação. 
Para congelar a área selecionada, pressione . Para mover 
a área dentro da foto, utilize a tecla de navegação. Para 
selecionar a área a ser cortada, pressione .

Reduzir o vermelho
Para reduzir a intensidade de vermelho dos olhos em uma 
imagem, selecione Opções > Aplicar efeito > Red. olhos 
vermelh.. Mova a cruz até o olho e pressione . Um 
círculo será exibido na tela. Para redimensionar o círculo e 
ajustá-lo ao tamanho do olho, use a tecla de navegação. 
Para reduzir o vermelho dos olhos, pressione .

Atalhos úteis
Atalhos no editor de imagens:

• Para exibir uma imagem na tela inteira, pressione . 
Para retornar à exibição normal, pressione  novamente.

• Para girar uma imagem no sentido horário ou anti-
horário, pressione  ou .

• Para aumentar ou dimi

• Para mover uma image
baixo, para a esquerda

Editar videoclip
Para editar videoclipes na
personalizados, selecione 
Editar > Mesclar, Alterar
Cortar. Consulte "Galeria"

O editor de vídeo suporta 
3gp e .mp4 e de arquivo d
O editor não é necessariam
recursos de um formato de 
dos formatos de arquivo.

Os videoclipes personaliza
na pasta Imags. e vídeos 
na memória de massa.

Adicionar imagen
É possível adicionar image
um videoclipe selecionado
videoclipes personalizado

Para combinar uma image
videoclipe selecionado, na
Opções > Editar > Mescl
Selecione o arquivo deseja
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dução do videoclipe, pressione 
 reprodução do clipe, selecione 
ra retornar à visualização de corte 
ar.
 e retornar à Galeria, 

s para envio
e, selecione Opções > Enviar > 
ail, Via Bluetooth ou Enviar para 
 com a operadora para obter 
 máximo de mensagens multimídia 
.
e maior do que o tamanho máximo 
a permitido pela operadora, use 
etooth. Consulte "Enviar dados 
Bluetooth", página 79. Você 
eus vídeos para um PC compatível 
Bluetooth ou um cabo de dados 

r o videoclipe para envio em uma 
 duração e o tamanho do 
a tela. Para editar o tamanho do 
 ou para a direita. Quando o 

r adequado para envio, selecione 
S.
Para adicionar um novo clipe de som e substituir o original 
no videoclipe, selecione Opções > Editar > Alterar som e 
escolha um clipe de som. 
Para adicionar texto ao início ou ao final do videoclipe, 
selecione Opções > Editar > Adicionar texto, digite o 
texto desejado e pressione OK. Em seguida, selecione o 
local onde você deseja adicionar o texto: Início ou Fim.

Cortar videoclipe
É possível cortar o videoclipe e adicionar marcas de início 
e de término para excluir partes dele. Na pasta Imags. e 
vídeos, selecione Opções > Editar > Cortar.
Para reproduzir o videoclipe selecionado desde o início, 
selecione Opções > Reproduzir.
Para selecionar as partes do videoclipe a serem incluídas 
no videoclipe personalizado e definir os respectivos pontos 
de início e de término, vá até o ponto desejado do vídeo e 
selecione Opções > Marca de início ou Marca de fim. 
Para editar o ponto inicial ou final da parte selecionada, vá 
até a marca desejada e pressione a tecla de navegação. 
Você pode mover a marca selecionada para a frente ou 
para trás na linha do tempo.
Para remover todas as marcas, selecione Opções > 
Remover > Todas as marcas.
Para visualizar o videoclipe, selecione Opções > Reprod. 
seção marcada. Para percorrer a linha do tempo, vá para a 
esquerda ou para a direita.

Para interromper a repro
Pausa. Para continuar a
Opções > Reproduzir. Pa
de vídeo, pressione Volt
Para salvar as alterações
selecione Concluído.

Editar videoclipe
Para enviar um videoclip
Via multimídia, Via e-m
a web. Entre em contato
detalhes sobre o tamanho
que podem ser enviadas
Para enviar um videoclip
da mensagem multimídi
a tecnologia sem fio Blu
usando a conectividade 
também pode transferir s
usando a conectividade 
USB compatível.
Também é possível corta
mensagem multimídia. A
videoclipe são exibidos n
clipe, vá para a esquerda
tamanho do clipe estive
Opções > Enviar via MM
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sentação de slides mova de um 
te, e para permitir que a galeria 
ais ou menos zoom às imagens, 
mica.

sentação de slides, selecione 
e slides > Configurações e 

s opções:

da ou Desativada.

rquivo de música na lista.

r o volume, use a tecla de volume 

ossível exibir arquivos SVG 
el), tais como quadrinhos e 
antêm a mesma aparência 
idas com diferentes tamanhos 

selecione Apresentações, vá até 
pções > Reproduzir. Para pausar 
pções > Pausar.

essione . Para diminuir o 
Se o videoclipe estiver no formato .mp4, talvez não seja 
possível enviá-lo em uma mensagem multimídia. Para 
alterar o formato do arquivo do clipe, vá até ele na Galeria 
e selecione Opções > Editar > Opções > Configurações > 
Resolução > Compatível com MMS. O videoclipe é salvo 
no formato .3gpp e pode ser enviado em uma mensagem 
multimídia. O formato de arquivo do videoclipe original 
não é alterado.

Apresentação de slides
Na barra de ferramentas ativa, selecione Iniciar apresentação 
de slides ( ) para exibir uma apresentação de slides com 
imagens em tela inteira. A apresentação de slides começa a 
partir do arquivo selecionado. Selecione uma destas opções:

Pausar — para pausar a apresentação de slides

Continuar — para continuar a apresentação de slides, 
se pausada

Encerrar — para fechar a apresentação de slides

Para navegar nas imagens, pressione  (anterior) ou  
(próxima) (disponível somente quando a opção Zoom e 
panorâmica está desativada).

Para ajustar o ritmo da apresentação de slides, antes de 
iniciá-la, selecione Opções > Apresentação de slides > 
Configurações > Intervalo entre os slides.

Para fazer com que a apre
slide para outro suavemen
aplique aleatoriamente m
selecione Zoom e panorâ

Para adicionar som à apre
Opções > Apresentação d
escolha uma das seguinte

Música — selecione Ativa

Música — selecione um a

Para diminuir ou aumenta
no dispositivo.

Apresentações
Com as apresentações, é p
(gráficos de vetor escaláv
mapas. As imagens SVG m
quando impressas ou exib
e resoluções de tela.

Para exibir arquivos SVG, 
uma imagem e selecione O
a reprodução, selecione O

Para aumentar o zoom, pr
zoom, pressione .
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ra. Ela será definida como a 

mpressora compatível com 
bo de conectividade Nokia 
 será exibida automaticamente.

ão estiver disponível, será exibida 
 de impressão disponíveis.

a padrão, selecione Opções > 
ssora padrão.

ssão
sora, as imagens selecionadas são 
youts predefinidos. Para alterar o 
  para navegar nos layouts 
a selecionada. Se as imagens não 
 página, pressione  ou  para 
ais.

e impressão
riam de acordo com os recursos do 
 selecionado.

sora padrão, selecione Opções > 

 do papel, selecione Tamanho do 
o do papel na lista e pressione OK. 
 retornar à visualização anterior.
Para girar a imagem em 90 graus no sentido horário ou 
anti-horário, pressione  ou . Para girar a imagem em 
45 graus, pressione  ou .

Para alternar entre a exibição em tela inteira e tela normal, 
pressione .

Impressão de imagens
Para imprimir imagens usando Impr. de imagem, selecione 
a imagem a ser impressa e a opção de impressão na galeria, 
câmera, editor de imagens ou visualizador de imagens.

Use Impr. de imagem para imprimir imagens usando 
um cabo de dados USB compatível, LAN sem fio ou a 
conectividade Bluetooth.

As imagens podem ser impressas apenas no formato .jpeg. 
As fotos tiradas com a câmera são salvas automaticamente 
no formato .jpeg.

Para imprimir em uma impressora compatível com PictBridge, 
conecte o cabo de dados antes de selecionar a opção de 
impressão e verifique se o modo do cabo de dados está 
definido como Impressão imagem ou Pergunt. ao 
conectar. Consulte "USB", página 82.

Seleção da impressora
Ao usar Impr. de imagem pela primeira vez, uma lista de 
impressoras compatíveis é exibida após a seleção da imagem. 

Selecione uma impresso
impressora padrão.

Se você conectou uma i
PictBridge usando um ca
compatível, a impressora

Se a impressora padrão n
uma lista de dispositivos

Para alterar a impressor
Configurações > Impre

Visualizar impre
Após selecionar a impres
exibidas com o uso de la
layout, pressione  ou
disponíveis da impressor
couberem em uma única
exibir as páginas adicion

Configurações d
As opções disponíveis va
dispositivo de impressão

Para definir uma impres
Impressora padrão.

Para escolher o tamanho
papel, escolha o tamanh
Selecione Cancelar para
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 tipos de conteúdo suportados 
m o provedor de serviços.

line, é necessário assinar o 
e serviços de compartilhamento 

 uma nova conta. Normalmente, 
viço na página da Web do 
e em contato com a operadora 
 como assinar o serviço. Para 
bre os provedores de serviços 
áginas de suporte ao produto no 
ies.com/support ou no site local 

es sobre esse aplicativo, visite 
ries.com/support ou o site local 

 Galeria
 WLAN (rede local sem fio), você 
e dispositivos compatíveis. A rede 
a os conteúdos armazenados no 
te em um dispositivo compatível. 
arquivos entre o Nokia N81 e um 

 o recurso UPnP. Para obter 
e "Rede local", página 84 e "Rede 
ágina 22.
Impressão on-line
Nota: Funções dependentes de disponibilidade e 
sujeitas a variações de acordo com a operadora ou 
provedor de serviços utilizado.

Com a Impressão on-line, é possível solicitar impressões 
de imagens on-line diretamente na sua casa ou em uma 
loja onde você possa pegá-las. Também é possível solicitar 
diferentes produtos com a imagem selecionada, como 
canecas ou mouse pads. Os produtos disponíveis dependem 
da operadora.

Para usar a Impressão on-line, você precisa ter pelo menos 
um arquivo de configuração do serviço de impressão 
instalado. Os arquivos podem ser obtidos junto a provedores 
de serviços de impressão que aceitam Impressão on-line.
Para obter mais informações sobre esse aplicativo, visite 
o site, em inglês, www.nseries.com/support ou o site 
local da Nokia.

Compartilhamento on-line
Com o Compart. on-line, é possível compartilhar imagens e 
videoclipes em álbuns on-line compatíveis, weblogs ou 
outros serviços de compartilhamento on-line da Web. Você 
pode fazer um upload de conteúdo, salvar publicações 
inacabadas como rascunhos para continuar mais tarde e ver 

o conteúdo dos álbuns. Os
podem variar de acordo co

Para usar o Compart. on-
serviço com um provedor d
de imagem on-line e criar
é possível assinar esse ser
provedor de serviços. Entr
para obter detalhes sobre
obter mais informações so
compatíveis, consulte as p
site, em inglês, www.nser
da Nokia.

Para obter mais informaçõ
o site, em inglês, www.nse
da Nokia.

Rede local com
Com a arquitetura UPnP e
pode criar uma rede local d
local permite que você vej
seu Nokia N81 remotamen
Também é possível copiar 
dispositivo compatível com
mais informações, consult
local com music player", p

www.nseries.com/support
www.nseries.com/support
www.nseries.com/support
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de mídia
 arquivos de mídia do seu aparelho 
mpatível, como um PC compatível 
rquivo na Galeria e selecione 
ar > Copiar para rede local ou 
 A opção Comp. conteúdo não 

 arquivos de outro dispositivo 
 arquivo no outro dispositivo e 
 Memória do telefone ou 
pção Comp. conteúdo não 
Exibir arquivos de mídia armazenados 
no seu dispositivo
Para selecionar imagens, vídeos e clipes de som armazenados 
no seu dispositivo e exibi-los em outro dispositivo da rede 
local, como uma TV compatível, faça o seguinte:
1 Em Galeria, selecione uma imagem, um videoclipe ou 

um clipe de som.

2 Selecione Opções > Mostrar via rede local.

3 Selecione um dispositivo compatível no qual o arquivo 
de mídia é exibido. As imagens são exibidas tanto no 
outro dispositivo da rede local quanto no seu aparelho, 
e os videoclipes e os clipes de som são reproduzidos 
apenas no outro dispositivo.

Para imprimir imagens salvas na Galeria através da Mídia 
local com uma impressora compatível com UPnP, selecione 
a opção de impressão na Galeria. Consulte "Impressão de 
imagens", página 54. A opção Comp. conteúdo não precisa 
estar ativada.

Para pesquisar arquivos com diferentes critérios, selecione 
Opções > Localizar. Para classificar os arquivos encontrados, 
selecione Opções > Classificar por.

Copiar arquivos 
Para copiar ou transferir
para outro dispositivo co
com UPnP, escolha um a
Opções > Mover e copi
Mover para rede local.
precisa estar ativada.

Para copiar ou transferir
para o seu, selecione um
Opções > Copiar para >
Memória de massa. A o
precisa estar ativada.
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to com zoom digital é inferior à 
 sem zoom.
 o modo de economia de energia 
ressionada por alguns instantes. 
 fotos, pressione .
 seguinte:

 
iver 

a 
a 

câmera principal, pressione . 
 antes da imagem ser salva. 

ir o zoom, use a tecla de volume 

inação e cor antes de gravar um 
gação para ir até a barra de 
te "Ajustar iluminação e cor", 
m capturada poderá demorar 
rações de zoom, iluminação ou 
Câmera
O Nokia N81 tem duas câmeras, uma câmera de alta resolução 
na parte traseira do dispositivo (a câmera principal no 
modo paisagem) e uma câmera de baixa resolução na parte 
frontal (a câmera secundária no modo retrato). Você pode 
usar ambas as câmeras para tirar fotos e gravar vídeos.
O dispositivo suporta uma resolução de 1600x1200 pixels 
de captura de imagem com a câmera principal. A resolução 
de imagem neste manual pode parecer diferente.
As imagens e os videoclipes são salvos automaticamente 
na pasta Imagens e vídeos na Galeria. As câmeras produzem 
fotos no formato .jpeg. Os videoclipes são gravados no 
formato de arquivo MPEG-4 com a extensão .mp4 ou no 
formato de arquivo 3GPP com a extensão de arquivo .3gp 
(qualidade de compartilhamento). Consulte "Configurações 
de vídeo", página 66.
É possível enviar imagens e videoclipes em uma mensagem 
multimídia, como anexo de e-mail, ou usando a conectividade 
Bluetooth ou a conexão sem fio LAN. Também é possível 
carregá-los no seu álbum on-line compatível. Consulte 
"Compartilhamento on-line", página 55.

Tirar fotos
Ao tirar uma foto, observe o seguinte:
• Utilize as duas mãos para manter a câmera imóvel.

• A qualidade de uma fo
qualidade de uma foto

• A câmera mudará para
se nenhuma tecla for p
Para continuar tirando

Para tirar uma foto, faça o
1 Para ativar a câmera 

principal, pressione e 
mantenha pressionado

. Se a câmera est
no Modo de vídeo, 
selecione Alternar par
modo imagem na barr
de ferramentas ativa.

2 Para tirar uma foto, na 
Não mova o dispositivo

Para aumentar ou diminu
do dispositivo.
Para fazer ajustes de ilum
vídeo, use a tecla de nave
ferramentas ativa. Consul
página 61. Salvar a image
mais tempo se as configu
cor forem alteradas.
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ns exibe o número estimado de 
ar com a configuração de qualidade 
 uso (o contador não é exibido 

 imagem).

ória do telefone ( ) e da memória 
 onde as imagens são salvas.

entas ativa
tiva apresenta atalhos para vários 
tes e depois de tirar uma foto ou 
s itens e selecione-os pressionando 
 definir quando a barra de 
isível na tela.

 ferramentas ativa permaneça 
tirar uma foto ou gravar um vídeo, 
ir ícones. Para exibir a barra 

enas quando precisar, selecione 
s. Apenas o indicador do modo 
 carga da bateria são exibidos na 
de ferramentas ativa, pressione 
tas permanece visível por 

ou gravar um vídeo, na barra de 
ione uma das seguintes opções:

ena
Para ativar a câmera frontal, selecione Opções > Usar 
câm. secundária. Para tirar uma foto, pressione . 
Para aumentar ou diminuir o zoom, pressione  ou .
Para deixar a câmera aberta em segundo plano e usar 
outros aplicativos, pressione . Para ativar a câmera, 
pressione e mantenha pressionada .
A câmera mudará para o modo de economia de energia 
se nenhuma tecla for pressionada por alguns instantes. 
Para continuar tirando fotos, pressione .

Indicadores da câmera de imagem 
fotográfica
A tela da câmera de imagem fotográfica exibe o seguinte:
1 O indicador do modo de captura atual.
2 A barra de ferramentas ativa .Consulte "Barra de 

ferramentas ativa", página 58.
3 Indicador do 

nível de bateria.
4 O indicador de 

resolução da 
imagem indica se 
a qualidade da 
imagem é 
Impressão 2M - 
Gde., Impres. 
1M - Peq. ou 
MMS 0.3M - Pequena.

5 O contador de image
fotos que é possível tir
atual e a memória em
durante a captura da

6 Os indicadores da mem
de massa ( ) exibem

Barra de ferram
A barra de ferramentas a
itens e configurações an
gravar um vídeo. Vá até o

. Você também pode
ferramentas ativa fica v

Se quiser que a barra de
visível antes e depois de 
selecione Opções > Exib
de ferramentas ativa ap
Opções > Ocultar ícone
de captura e do nível de
tela. Para ativar a barra 

. A barra de ferramen
cinco segundos.

Antes de tirar uma foto 
ferramentas ativa, selec

para selecionar a c
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a foto
cione a seguinte opção na 

a (disponível apenas se a opção 
da estiver definida como Ativar 
era de imagem fotográfica):

 imagem, selecione Excluir.

 pressione a tecla Enviar ou 
 obter mais informações, 
, página 36, "Conectividade 
e "Compartilhamento on-line", 
não fica disponível durante uma 
m é possível enviar a imagem 
urante uma chamada ativa. 
em chama (disponível apenas 
 ativa).

a Cesta de impressão para 
lecione Ad. à Cest. impressão.

 um álbum on-line compatível, 
ponível apenas se você configurou 
m on-line compatível. Consulte 
-line", página 55).

el de parede na espera ativa, 
apel parede.
para selecionar o modo flash (apenas imagens)

para ativar o contador automático (apenas imagens). 
Consulte "Você na foto — contador automático", 
página 62.

para ativar o modo de seqüência (apenas imagens). 
Consulte "Tirar fotos em seqüência", página 62.

para selecionar um efeito de cor

para exibir ou ocultar a grade de tela (apenas imagens)

para ajustar o equilíbrio de branco

para ajustar a compensação da exposição 
(apenas imagens)

para ajustar a sensibilidade à luz (apenas imagens)

para alternar entre os modos de vídeo e imagem

Os ícones mudam para refletir o status atual da configuração.

As opções disponíveis podem variar de acordo com o modo 
de captura e a exibição usada.

Consulte também as opções da barra de ferramentas ativa, 
em "Depois de tirar uma foto", página 59, "Após gravar um 
vídeo", página 65 e "Barra de ferramentas ativa", página 
49, na Galeria.

Depois de tirar um
Depois de tirar a foto, sele
barra de ferramentas ativ
Mostrar imagem captura
nas configurações da câm

• Se não quiser manter a

• Para enviar a imagem,
selecione Enviar. Para
consulte "Mensagens"
Bluetooth", página 78 
página 55. Essa opção 
chamada ativa. També
para um destinatário d
Selecione Enviar a qu
durante uma chamada

• Para marcar imagens n
imprimir mais tarde, se

• Para enviar a foto para
selecione Upload p/ (dis
uma conta para o álbu
"Compartilhamento on

Para usar a foto como pap
selecione Opções > Def. p
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agem por MMS, selecione MMS 

isponíveis apenas na 

lecione se você deseja salvar a 
nado álbum da galeria. Se você 
rta uma lista de álbuns disponíveis.

rada — selecione Sim caso queira 
 depois de tirada ou Não se quiser 
imediatamente.

— defina o nome padrão das 

 (apenas câmera principal) — 
ite que os aumentos de zoom 
ntínuos entre o zoom digital e o 
Ativar (pausado) permite que os 
em no ponto de transição digital e 
tivar permite uma quantidade de 
var a resolução da imagem.

ecione o toque que você deseja 

cione onde armazenar as imagens.

ra — selecione Sim para retornar 
onfigurações da câmera.
Para definir a foto como imagem de chamada para um 
contato, selecione Opções > Definir imag. ch. contato.

Configurações da câmera de 
imagem fotográfica
Há dois tipos de configurações para a câmera de imagem 
fotográfica: configurações da barra de ferramentas ativa e 
configurações principais. Para usar as configurações da 
barra de ferramentas ativa, consulte "Ajustar iluminação e 
cor", página 61. As configurações da barra de ferramentas 
ativa retornam ao padrão quando a câmera é fechada, mas 
as configurações principais permanecem as mesmas até 
serem alteradas novamente.

Selecione Opções > Configurações para selecionar a 
qualidade de imagem correta para propostas diferentes, 
selecione o álbum para salvar as imagens, visualizar a 
imagem capturada, usar zoom digital, selecionar o toque 
de captura, selecionar a memória para salvar as imagens 
ou restaurar as configurações padrão.

Para alterar as configurações principais, selecione Opções > 
Configurações e escolha uma das seguintes opções:

Qualidade da imagem — Impressão 2M - Grande 
(resolução de 1600x1200), Impressão 1M - Média 
(resolução de 1152x864) ou MMS 0.3M - Pequena 
(resolução de 640x480). Caso queira imprimir a imagem, 
selecione Impressão 2M - Grande ou Impressão 1M - 

Média. Para enviar a im
0.3M - Pequena.

Essas resoluções estão d
câmera principal.

Adicionar a álbum — se
imagem em um determi
selecionar Sim, será abe

Mostrar imagem captu
ver a imagem capturada
continuar tirando fotos 

Nome padrão imagem 
imagens capturadas.

Zoom digital estendido
Ativar (contínuo) perm
fiquem mais suaves e co
zoom digital estendido, 
aumentos de zoom paus
digital estendido e Desa
zoom limitada ao preser

Toque de captura — sel
ouvir ao tirar uma foto.

Memória em uso — sele

Restaur. configs. câme
aos valores padrão das c
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e o modo de flash desejado. 
1.

m efeito de cor da lista.

as imagens) — aumente a 
minuir o risco das imagens 
ito escuras. A alta sensibilidade 
ção nas imagens.

nder às configurações feitas, 
mo a alteração afeta as fotos 

eis variam de acordo com a 

ção padrão serão restauradas 

va cena, as configurações de cor 
uídas pela cena selecionada. 
1. É possível alterar as definições 
elecionar uma cena, se necessário.

rar as configurações de cor 
ara o ambiente atual. 
 cena foram definidas de 
do estilo ou ambiente. 

disponíveis na câmera principal.
Flash
O flash está disponível apenas na câmera principal.

Mantenha uma distância segura quando utilizar o flash. 
Mantenha distância ao utilizar o flash com pessoas ou 
animais. Não cubra o flash quando estiver tirando uma foto.

A câmera tem um flash LED para condições de pouca 
iluminação. Os seguintes modos de flash estão disponíveis 
para a câmera de imagem fotográfica: Automático ( ), 
R. olhos ver. ( ), Ativar ( ) e Desativar ( ). 

Para alterar o modo de flash, na barra de ferramentas 
ativa, selecione o modo de flash desejado.

Ajustar iluminação e cor
Para habilitar a câmera a fim de reproduzir cores e 
iluminação com mais precisão ou adicionar efeitos às suas 
fotos ou vídeos, use a tecla de navegação para ir até a 
barra de ferramentas ativa e selecione uma destas opções:

Equilibrar branco — selecione a condição de iluminação 
atual na lista. Isso permite que a câmera reproduza as 
cores com mais precisão.

Compensação da exposição (apenas imagens) — se você 
está fotografando um objeto escuro em um fundo muito 
claro, como neve, ajuste a exposição em +1 ou mesmo +2 
para compensar o brilho do fundo. Para objetos claros em 
fundo escuro, use -1 ou -2. 

Modo de flash — selecion
Consulte "Flash", página 6

Tom de cor — selecione u

Sensibilidade à luz (apen
sensibilidade à luz para di
ficarem irregulares ou mu
pode causar mais granula

A tela muda para correspo
de modo que você veja co
ou os vídeos.

As configurações disponív
câmera selecionada.

As definições de configura
ao fechar a câmera.

Se você selecionar uma no
e iluminação serão substit
Consulte "Cenas", página 6
de configuração depois de s

Cenas
Uma cena ajuda a encont
e iluminação adequadas p
As configurações de cada
acordo com um determina

Essas cenas apenas estão 
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ssione . Para parar de tirar 
r. Para tirar mais de seis fotos, 
ressionado . Para parar de 
 número de fotos tiradas depende 

e tempo entre as fotos, selecione 
scolha um período de tempo. Para 
pressione . Para parar de tirar 
 tempo, pressione  novamente.

erão exibidas em formato de grade 
a foto, pressione  para abri-la. 

ntervalo de tempo para tirar fotos, 
a na tela.

ar o modo de seqüência com o 
uando o contador automático é 
té no máximo seis fotos.

modo de seqüência, pressione .

e seqüência, na barra de 
ione Modo de seqüência > 

— contador 

está disponível somente na 
Na barra de ferramentas ativa, selecione uma destas opções:

Cenas de vídeo
Automática ( ) (padrão) e Noturno ( )

Cenas de imagem
Automática ( ) (padrão), Defin. pelo usuário ( ), 
Retrato ( ), Paisagem ( ), Noturno ( ) e Retrato 
noturno ( ).

Quando você tira fotos, a cena padrão é Automática.

Para adequar sua própria cena a um determinado ambiente, 
vá até Defin. pelo usuário e selecione Opções > Alterar. 
Na cena definida pelo usuário, é possível ajustar diferentes 
configurações de iluminação e cor. Para copiar as 
configurações de outra cena, selecione Baseado modo 
cena e a cena desejada.

Tirar fotos em seqüência
O modo de seqüência está disponível apenas na 
câmera principal.

Para definir a câmera para tirar seis fotos ou mais em 
seqüência (se houver memória suficiente disponível), na 
barra de ferramentas ativa, selecione Modo de seqüência > 
Série para tirar seis fotos ou escolha o intervalo de tempo 
para tirar as fotos. O número de fotos tiradas depende da 
memória disponível.

Para tirar seis fotos, pre
fotos, pressione Cancela
pressione e mantenha p
tirar fotos, solte a tecla. O
da memória disponível.

Para usar um intervalo d
Modo de seqüência e e
começar a tirar as fotos, 
fotos antes do término do

Após tirar as fotos, elas s
de tela. Para visualizar um
Se você tiver usado um i
a última foto será exibid

Também é possível utiliz
contador automático. Q
utilizado, pode-se tirar a

Para retornar ao visor do 

Para desativar o modo d
ferramentas ativa, selec
Captura única.

Você na foto 
automático
O contador automático 
câmera principal.
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de definir a qualidade em 

imples. Para retratos e outras 
calizar o sujeito na frente de um 

 complexo, que possa tirar o foco 
 ou o sujeito quando não houver 
âmera para mais perto do objeto 
tidos.

 cenários, adicione profundidade 
 objetos em primeiro plano. Se o 
stiver muito próximo da câmera, 

inação
de e a direção da luz pode alterar 
te. Aqui estão algumas 

nação:

objeto. Evite colocar o objeto na 
e luz intensa. Se a fonte de luz 
 ou visível na tela, a foto poderá 
e fraco, muito escura e poderá 
desejados.
Use o contador automático para atrasar a captura de modo 
que você possa sair na foto. Para definir o tempo de espera 
do contador automático, na barra de ferramentas ativa, 
selecione Contador automático > 2 segundos, 10 segundos 
ou 20 segundos. Para ativar o contador automático, 
selecione Ativar. O dispositivo emite um bipe quando o 
contador é ativado. A câmera tira a foto após o tempo de 
espera selecionado. 

Para desativar o Contador automático, na barra de 
ferramentas ativa, selecione Contador automático > 
Desativar.

Dica: Na barra de ferramentas ativa, selecione 
Contador automático > 2 segundos para manter 
a mão firme ao tirar uma foto.

Dicas para tirar boas fotografias

Qualidade da foto
Utilize a qualidade de imagem adequada. A câmera tem 
três modos de qualidade de imagem (Impressão 2M - 
Gde., Impres. 1M - Peq. ou MMS 0.3M - Pequena). 
Use a configuração Alta para ter certeza de que a câmera 
vai produzir a melhor qualidade de imagem disponível. 
No entanto, observe que uma melhor qualidade de imagem 
requer mais espaço de armazenamento. Para MMS e 
anexos de e-mail, é necessário usar a configuração MMS 

0.3M - Pequena. Você po
Opções > Configurações.

Plano de fundo
Use um plano de fundo s
fotos com pessoas, evite fo
plano de fundo irregular e
do sujeito. Mova a câmera
essas condições. Mova a c
para tirar retratos mais ní

Profundidade
Ao fotografar paisagens e
à suas fotos focalizando os
objeto no primeiro plano e
ele pode ficar borrado.

Condições de ilum
Mudar a fonte, a quantida
as fotografias drasticamen
condições típicas de ilumi

• Fonte de luz atrás do 
frente de uma fonte d
estiver atrás do objeto
ficar com um contrast
conter efeitos de luz in
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a qualquer momento, selecione 
 ( ) pisca na tela. A gravação do 
automaticamente se estiver 
e nenhuma tecla for pressionada 
to. Selecione Continuar para 

uir o zoom do objeto, pressione a 
al do dispositivo. No modo retrato, 
uir o zoom, pressione  ou .

iluminação e cor antes de gravar 
 navegação para ir até a barra de 
ulte "Ajustar iluminação e cor", 
gina 61.

ntal, selecione Opções > Usar 

aptura de vídeo
eguinte:
• Objeto com iluminação lateral. A iluminação lateral 
intensa proporciona em efeito expressivo, mas pode ficar 
muito desigual, resultando em um excesso de contraste. 

• Fonte de luz na frente do objeto. A luz solar intensa 
pode fazer com que as pessoas fiquem com os olhos 
franzidos. O contraste também pode ficar alto demais.

• Iluminação otimizada é encontrada em situações em 
que há bastante luz fraca e difusa disponível, por exemplo, 
em um dia claro, parcialmente nublado ou em um dia 
ensolarado, à sombra das árvores. 

Gravar vídeos
1 Para ativar a câmera principal, pressione e mantenha 

pressionado . Se a câmera estiver no Modo 
imagem, selecione Alternar para modo vídeo na barra 
de ferramentas ativa. 

2 Pressione  para iniciar a gravação. No modo retrato, 
use a tecla de navegação para gravar. O ícone de gravação 

 é exibido e um toque é emitido indicando o início 
da gravação. 

3 Selecione Parar para interromper a gravação. O videoclipe 
é salvo automaticamente na pasta Imagens e vídeos 
na Galeria. Consulte "Galeria", página 48. A duração 
máxima do videoclipe depende da memória disponível.

Para pausar a gravação 
Pausar. O ícone de pausa
vídeo será interrompida 
definida para pausar e s
no intervalo de um minu
continuar a gravação.

Para aumentar ou dimin
tecla de volume na later
para aumentar ou dimin

Para fazer os ajustes de 
um vídeo, use a tecla de
ferramentas ativa. Cons
página 61 e "Cenas", pá

Para ativar a câmera fro
câm. secundária.

Indicadores de c
A tela do vídeo exibe o s
1 O indicador do modo 

de captura atual.

2 O indicador de 
mudo ativado.
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ídeo
lipe, selecione uma das seguintes 
entas ativa (disponível somente 
r vídeo gravado estiver definida 
. vídeo):

tamente o videoclipe recém-
roduzir.
nter o vídeo, selecione Excluir.
e usando uma mensagem 
a conectividade Bluetooth, 
r ou selecione Enviar. Para 
s, consulte "Mensagens", 
ade Bluetooth", página 78 e 
-line", página 55. Essa opção 
ante uma chamada ativa. Talvez 
r videoclipes salvos no formato 

em multimídia. Você também 
e para um destinatário durante 

elecione Enviar a quem chama.

ideoclipe em um álbum on-line 
Upload p/ (disponível apenas 
a conta para o álbum on-line 
Compartilhamento on-line", 
3 A barra de ferramentas ativa, na qual você pode 
navegar antes de gravar para selecionar diferentes 
itens e configurações (a barra de ferramentas não é 
exibida durante a gravação). Consulte "Barra de 
ferramentas ativa", página 58.

4 Indicador do nível de carga da bateria.

5 O indicador da qualidade de vídeo indica se a qualidade 
do vídeo é Alta, Normal ou Compartilhamento.

6 O tipo de arquivo do videoclipe.

7 O tempo total de gravação de vídeo disponível. Quando 
você está gravando, o indicador de duração do vídeo atual 
também exibe o tempo decorrido e o tempo restante.

8 Os indicadores da memória do dispositivo ( ) e da 
memória de massa ( ) exibem onde os vídeos são salvos.

Para exibir todos os indicadores do visor, selecione Opções > 
Exibir ícones. Selecione Ocultar ícones para exibir somente 
os indicadores de status de vídeo e, durante a gravação, o 
tempo de gravação disponível, a barra de zoom ao aproximar/
recuar o zoom e as teclas de seleção.

Após gravar um v
Depois de gravar um videoc
opções na barra de ferram
se a configuração Mostra
como Ativada em Configs

• Para reproduzir imedia
gravado, selecione Rep

• Se você não quiser ma

• Para enviar o videoclip
multimídia, e-mail ou 
pressione a tecla Envia
obter mais informaçõe
página 36, "Conectivid
"Compartilhamento on
não fica disponível dur
não seja possível envia
.mp4 em uma mensag
pode enviar o videoclip
uma chamada ativa. S

• Para fazer upload do v
compatível, selecione 
se você configurou um
compatível. Consulte "
página 55).
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lecione Sem áudio se você não 

elecione se deseja adicionar o 
um álbum na Galeria. Selecione 
 de álbuns disponíveis.

 selecione se deseja que o primeiro 
 seja exibido na tela após o término 
eproduzir na barra de ferramentas 
ou Opções > Reproduzir (câmera 
 videoclipe.

efina o nome padrão dos 

ina o armazenamento de 

ra — selecione Sim para retornar 
onfigurações da câmera.
Configurações de vídeo
Há dois tipos de configurações para o gravador de vídeo: 
Configs. vídeo e configurações principais. Para ajustar 
as Configs. vídeo, consulte "Ajustar iluminação e cor", 
página 61. As definições de configuração retornam ao 
padrão quando a câmera é fechada, mas as configurações 
principais permanecem as mesmas até serem novamente 
alteradas. Para alterar as configurações principais, 
selecione Opções > Configurações e escolha uma das 
seguintes opções:

Qualidade de vídeo — defina a qualidade do videoclipe 
para Alta (melhor qualidade para uso prolongado e 
reprodução em uma TV, PC ou dispositivo compatível), 
Normal (qualidade padrão para reprodução no dispositivo) 
ou Compartilhamento (tamanho de videoclipe limitado a 
ser enviado usando uma mensagem multimídia). Se você 
quiser exibir o vídeo em uma TV ou PC compatível, selecione 
Alta, que tem resolução QVGA (320x240) e formato de 
arquivo .mp4. Para enviar o videoclipe via MMS, selecione 
Compartilhamento (resolução QCIF, formato de arquivo 
.3gp). O tamanho do videoclipe gravado com 
Compartilhamento é limitado a 300 KB (cerca de 20 
segundos de duração) para que seja possível enviá-lo 
facilmente como uma mensagem multimídia para um 
dispositivo compatível.

Gravação de áudio — se
quiser gravar som.

Adicionar ao álbum — s
videoclipe gravado a alg
Sim para abrir uma lista

Mostrar vídeo gravado —
quadro do vídeo gravado
da gravação. Selecione R
ativa (câmera principal) 
secundária) para exibir o

Nome padrão vídeo — d
videoclipes capturados.

Memória em uso — def
memória padrão.

Restaur. configs. câme
aos valores padrão das c
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b
ina da Web, na visualização de 
 marcador ou digite o endereço 
da, pressione .

até uma página, salvar ou 
a janela do browser, salvar um 
elas pop-up.

eções, pressione .

reço de página da Web que você 
pções > Ir p/ endereço Web.

uma página da Web salva como 
lização de marcadores, durante a 
ne  e selecione um marcador.

 mais recente da página a 
e Opções > Opções 

 Web da página atual como um 
es > Salvar como marcador.
Web 
Pressione  e selecione Web (serviço de rede).

Atalho: Para iniciar o browser da Web, pressione e 
mantenha pressionado  no modo de espera.

Com o browser da Web, é possível visualizar páginas em 
HTML (Hypertext Markup Language) na Internet de acordo 
com o original. Também é possível navegar nas páginas da 
Web e usar XHTML (Extensible Hypertext Markup 
Language) ou o WML (Wireless Markup Language), 
projetadas especificamente para telefones celulares.

Com Web, é possível aumentar e diminuir o zoom em uma 
página, usar o Minimapa e Page Overview para navegar 
nas páginas, ler os conteúdos RSS e blogs, marcar páginas 
da Web e fazer download de conteúdo.

Verifique a disponibilidade dos serviços, preços e tarifas 
com a sua operadora. As operadoras também fornecem 
instruções sobre como usar seus serviços.

Para usar o browser da Web, é necessário um ponto de 
acesso para se conectar à Internet. Consulte "Pontos de 
acesso", página 130.

Navegar na We
Para navegar em uma pág
marcadores, selecione um
no campo ( ). Em segui

Selecione Opções para ir 
atualizá-la, abrir uma nov
marcador ou bloquear jan

Para abrir links e fazer sel

Para digitar um novo ende
deseja visitar, selecione O

Dica: Para visitar 
marcador na visua
navegação, pressio

Para recuperar o conteúdo
partir do servidor, selecion
navegação > Recarregar.

Para salvar o endereço da
marcador, selecione Opçõ
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xibir a visão geral da página atual. 
ente para aumentar ou diminuir o 

o desejada da página.

igitar um novo endereço da Web.

r até a página inicial.

 para aumentar ou diminuir o 

ave na página da Web atual, 
alizar > Texto e digite uma 
té a correspondência anterior, 
é a próxima correspondência, 

ém pode buscar palavras-chave 
 pressionando .

entas no browser
ntas, é possível selecionar os 
 browser. Para abrir a barra de 
 mantenha pressionado  em 
 da Web. Para se mover dentro da 
ssione  ou . Para selecionar 

.

Para usar o Histórico visual na visualização de instantâneos 
das páginas visitadas durante a sessão de navegação atual, 
selecione Voltar (disponível se a opção Lista de histórico 
estiver ativada nas configurações do browser e se a página 
atual não for a primeira visitada). Para ir até uma página 
visitada anteriormente, selecione a página.

Para salvar uma página durante a navegação, selecione 
Opções > Ferramentas > Salvar página. 

Você pode salvar páginas e navegar nelas mais tarde, 
quando estiver off-line. Também é possível agrupar as 
páginas salvas em pastas. Para acessar as páginas salvas, 
selecione Opções > Marcadores> Páginas salvas.

Para abrir uma sublista de comandos ou ações para a 
página atualmente aberta, selecione Opções > Opções de 
serviço (se suportado pela página da Web).

Atalhos durante a navegação
• Pressione  para abrir seus marcadores.

• Pressione  para buscar palavras-chave na página atual.

• Pressione  para voltar à página anterior.

• Pressione  para listar todas as janelas abertas. 

• Pressione  para fechar a janela atual quando duas ou 
mais janelas estiverem abertas.

• Pressione  para e
Pressione  novam
zoom e exibir a seçã

• Pressione  para d

• Pressione  para i

• Pressione  ou 
zoom na página.

Busca de texto
Para buscar palavras-ch
selecione Opções > Loc
palavra-chave. Para ir a
pressione . Para ir at
pressione .

Dica: Você tamb
dentro da página

Barra de ferram
Com a barra de ferrame
recursos mais usados no
ferramentas, pressione e
um local vazio na página
barra de ferramentas, pre
um recurso, pressione 
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priada para adquirir o item 
r").

odas as informações fornecidas.

o download, selecione Aceitar. 
oad, selecione Cancelar.

ma lista de downloads em 
a sessão de navegação atual é 

 selecione Opções > Downloads. 
 selecione Opções para cancelar 
nto ou para abrir, salvar ou 
luídos.

avegar em páginas da Web que 
es. Quando a opção Minimapa 
ções do browser e você navega 
 Web, o Minimapa é aberto e 
página da Web navegada. Para 
essione , ,  ou . Ao 
, pare a navegação e o Minimapa 
 no local selecionado.

o geral da página navegada. Para 
o Minimapa, pressione , , 
 local desejado, pare a navegação 
, deixando-o no local selecionado.
Na barra de ferramentas, selecione uma destas opções:

• Links usados com freq. para exibir uma lista de 
endereços da Web visitados freqüentemente

• Visão geral da página para exibir a visão geral da 
página da Web atual

• Localizar para buscar palavras-chave na página atual

• Recarregar para atualizar a página

• Assinar web feeds (se disponível) para exibir uma lista 
de conteúdos RSS disponíveis na página da Web atual 
e para assinar um conteúdo RSS

Fazer download e adquirir itens
É possível fazer download de itens como toques musicais, 
imagens, logotipos da operadora, temas e videoclipes. 
Esses itens podem ser fornecidos gratuitamente ou para 
compra. Os itens transferidos por download são 
manipulados pelos respectivos aplicativos no dispositivo, 
por exemplo, uma foto transferida por download pode ser 
salva na Galeria.

Importante: Só instale e utilize aplicativos e 
outros softwares de fontes confiáveis, tais como 
aplicativos certificados pela Symbian ou que foram 
aprovados no teste Java VerifiedTM.

1 Para fazer download do item, selecione o link.

2 Selecione a opção apro
(por exemplo, "Compra

3 Leia cuidadosamente t

Para continuar fazend
Para cancelar o downl

Ao iniciar um download, u
andamento e concluídos n
exibida. Para exibir a lista,
Na lista, vá até um item e
os downloads em andame
excluir os downloads conc

Minimapa
Minimapa ajuda você a n
contêm muitas informaçõ
está ativada nas configura
em uma página grande da
exibe uma visão geral da 
navegar no Minimapa, pr
encontrar o local desejado
desaparecerá, deixando-o

Minimapa exibe uma visã
navegar na visualização d

 ou . Ao encontrar o
e o Minimapa desaparecerá
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údo RSS, escolha-o e selecione 

atualização dos conteúdos RSS, 
figurações > Conteúdo RSS. 
", página 72.

conexão
nça  for exibido durante uma 
de dados entre o dispositivo e o 
a Internet será criptografada.

o indica que a transmissão de 
 o servidor de conteúdo (ou o local 
ado está armazenado) é segura. 
transmissão de dados entre o 
 conteúdo.

a podem ser solicitados para alguns 
s bancárias. Uma notificação será 
e do servidor não for autêntica ou 
suir o certificado de segurança 
 informações, entre em contato 
lte também "Gerenciamento de 
, para obter mais informações 

eus detalhes.
Para ativar o Minimapa, selecione Opções > Configurações > 
Geral > Minimapa > Ativada.

Visão geral da página
Ao navegar uma página da Web que contém muitas 
informações, é possível usar a visão geral da página 
para exibir o tipo de informações contido nela.

Para exibir a visão geral da página atual, pressione . 
Para localizar o ponto desejado na página, pressione , 

,  ou . Pressione  novamente para aumentar 
o zoom e exibir a seção desejada da página.

Conteúdos RSS e blogs
Conteúdos RSS são arquivos xml em páginas da Web 
usados pela comunidade weblog e por agências de notícias 
para compartilhar as últimas manchetes ou textos, por 
exemplo, boletins de notícias. Blogs ou weblogs são diários 
virtuais. A maioria dos conteúdos RSS usa as tecnologias 
RSS e ATOM. É comum encontrar conteúdos RSS em 
páginas da Web, de blogs e wikis.
O browser da Web detecta automaticamente se uma 
página da Web contém conteúdos RSS. Para assinar um 
conteúdo RSS, selecione Opções > Assinar. Para exibir os 
conteúdos RSS que você assinou, na visualização de 
marcadores, selecione Conteúdo RSS.

Para atualizar um conte
Opções > Atualizar.

Para definir a forma de 
selecione Opções > Con
Consulte "Configurações

Segurança da 
Se o indicador de segura
conexão, a transmissão 
gateway ou o servidor d

O ícone de segurança nã
dados entre o gateway e
no qual o recurso solicit
A operadora assegura a 
gateway e o servidor de

Certificados de seguranç
serviços, como transaçõe
fornecida se a identidad
se o dispositivo não pos
correto. Para obter mais
com a operadora. Consu
certificados", página 124
sobre os certificados e s
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ível visualizar links salvos para 
inados. Os conteúdos RSS são 
as páginas da Web das grandes 
gs pessoais, comunidades on-line 
s notícias, além de resumos de 
sam as tecnologias RSS e ATOM.

ão
 exibir a página do navegador 
> Ferramentas > Desconectar, 
o e fechar o browser, selecione 

r não encerra a conexão, mas 
ndo plano.

es coletadas pelo servidor sobre 
inas da Web, selecione Opções > 
 Excluir cookies.

iços que você acessou são 
 cache do dispositivo.

emória usada para armazenar 
e você tentou acessar ou acessou 
 que exigiam senhas, esvazie o 
formações ou serviços acessados 
Visualização de marcadores
A visualização de marcadores permite que você selecione 
endereços da Web de uma lista ou de uma coleção de 
marcadores na pasta Marcad. automáticos. Você também 
pode digitar o endereço URL da página da Web que deseja 
visitar diretamente no campo ( ).

 indica a página inicial definida para o ponto de 
acesso padrão.

Você pode salvar endereços URL como marcadores ao 
navegar na Internet. Também é possível salvar endereços 
recebidos em mensagens nos seus marcadores e enviar 
marcadores salvos.

Para abrir a visualização de marcadores ao navegar, 
pressione  ou selecione Opções > Marcadores.

Para editar os detalhes de um marcador, por exemplo, o 
título, selecione Opções > Gerenc. marcadores > Editar.

Na visualização de marcadores, também é possível entrar 
em outras pastas do browser. O browser da Web permite 
que você salve as páginas da Web durante a navegação. 
Na pasta Páginas salvas, é possível visualizar o conteúdo 
das páginas salvas off-line.

O browser da Web também controla as páginas da Web 
visitadas durante a navegação. Na pasta Marc. automático, 
você pode visualizar a lista de páginas da Web visitadas.

Em Conteúdo RSS, é poss
conteúdos RSS e blogs ass
geralmente encontrados n
empresas de notícias, weblo
que apresentem as última
artigos. Os conteúdos RSS u

Encerrar conex
Para encerrar a conexão e
off-line, selecione Opções
ou para encerrar a conexã
Opções > Sair.

Pressionar a tecla Encerra
coloca o browser em segu

Para excluir as informaçõ
as suas visitas a várias pág
Apagar dados privacid. >

Esvaziar o cache
As informações ou os serv
armazenados na memória

Cache é uma posição da m
dados temporariamente. S
informações confidenciais
cache após cada uso. As in
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sative o Minimapa. Consulte 

ante a navegação, para selecionar 
as páginas visitadas durante a 
al, ative Lista de histórico.

para ocultar ou exibir notificações 

ive ou desative o uso de scripts.

a
lecione se deseja carregar imagens 
 a navegação. Se você selecionar 
rregar imagens ou objetos 
vegação, selecione Opções > 
r imagens.

cione entre Tela inteira e a 
 a lista de Opções.

e os caracteres de texto não forem 
erá possível selecionar outra 
m o idioma da página atual.

fina o tamanho da fonte usada em 

queie ou permita a abertura 
s pop-ups durante a navegação.
são salvos no cache. Para esvaziar o cache, selecione 
Opções > Apagar dados privacid. > Limpar cache.

Configurações
Nas configurações Gerais, é possível alterar o ponto de 
acesso, definir a página inicial e ativar ou desativar o 
Minimapa ou Lista de histórico. 
Nas configurações da Página, será possível alterar o código de 
caractere se o texto não estiver exibido corretamente e ativar 
ou desativar para recarregar automaticamente a página. 
Nas configurações de Privacidade, é possível ativar ou 
desativar os marcadores automáticos e salvar dados de 
formulário. Nas configurações dos conteúdos RSS, é 
possível ativar ou desativar a atualização automática 
dos conteúdos RSS.

Selecione Opções > Configurações e escolha uma das 
seguintes opções:

Configurações gerais
Ponto de acesso — altere o ponto de acesso padrão. 
Consulte "Conexão", página 129. Alguns pontos de acesso 
para o dispositivo, ou todos eles, podem ter sido predefinidos 
pela operadora e talvez não seja possível alterar, criar, 
editar ou remover tais pontos.

Página inicial — defina a página inicial.

Minimapa — ative ou de
"Minimapa", página 69.

Lista de histórico — dur
Voltar e ver uma lista d
sessão de navegação atu

Avisos de segurança — 
de segurança.

Script Java/ECMA — at

Configurações de págin
Carregar conteúdo — se
e outros objetos durante
Somente texto, para ca
mais tarde durante a na
Ferramentas > Carrega

Tamanho da tela — sele
visualização normal com

Codificação padrão — s
exibidos corretamente, s
codificação de acordo co

Tamanho da fonte — de
páginas da Web.

Bloquear pop-ups — blo
automática de diferente
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dos RSS
— defina se deseja que os 
lizados automaticamente ou 

eja atualizá-los e qual conexão 
ara recuperar os conteúdos RSS 
volver a transmissão de muitos 
ora. Entre em contato com a 
rmações sobre tarifas de 

. (disponível apenas quando 
está ativada) — altere o ponto 
ualização automática.
Recarreg. automático — se você quiser que as páginas 
da Web sejam atualizadas automaticamente durante a 
navegação, selecione Ativada.

Configurações de privacidade
Marcad. automáticos — ative ou desative a coleta de 
marcadores automáticos. Se você quiser continuar 
salvando os endereços das páginas da Web visitadas na 
pasta Marc. automático, mas ocultá-la na exibição de 
marcadores, selecione Ocultar pasta.

Salv. dados formulário — se você não quiser que os dados 
digitados em diferentes formulários em uma página da 
Web sejam salvos e utilizados na próxima vez em que a 
página for acessada, selecione Desativar.

Cookies — ative ou desative o recebimento e o envio 
de cookies.

Configurações de conteú
Atualizaçs. automáticas 
conteúdos RSS sejam atua
não, a freqüência que des
usar. Definir o aplicativo p
automaticamente pode en
dados pela rede da operad
operadora para obter info
transmissão de dados.

Pto. acesso atual. autom
Atualizaçs. automáticas 
de acesso usado para a at
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stas em Mensags. e as mensagens 
s da caixa postal

as

ato

ários exibidos em Gerenc. aplicat. 

 memória 

dade de espaço livre e 
 massa, selecione  e 
os > Memória. Para verificar o 
co os diferentes aplicativos e tipos 
e Opções > Detalhes memória.

emória de massa, selecione 
ia massa.
rmações da memória do dispositivo 
a selecione Opções > Faz. backup 

ações da memória de massa para 
o, selecione Opções > Restaur. 
Ferramentas
Gerenciador de arquivos 
Para navegar em arquivos e pastas, pressione  e selecione 
Ferramentas > Ger. arq.. A visualização da memória do 
dispositivo ( ) é aberta. Pressione  para abrir a 
visualização da memória de massa ( ).
Para localizar um arquivo, selecione Opções > Localizar 
e escolha a memória na qual deseja procurar. Digite um 
texto de pesquisa que corresponda ao nome do arquivo.
Para exibir os tipos de dados que você possui no dispositivo 
e a quantidade de memória consumida por diferentes 
tipos de dados, selecione Opções > Detalhes memória. 
A quantidade de memória livre disponível é exibida em 
Memória livre.

Memória insuficiente — memória livre
Muitos recursos do dispositivo usam memória para 
armazenar dados. O dispositivo avisa quando a memória 
está baixa.
Para liberar espaço na memória no dispositivo, transfira os 
dados para um PC compatível.
Para remover dados e liberar memória, use Ger. arquivos 
para excluir os arquivos que não são mais necessários ou 
acesse o aplicativo correspondente. Por exemplo, é 
possível remover:

• As mensagens das pa
de e-mail recuperada

• Páginas da Web salv

• Informações de cont

• Notas de calendário

• Aplicativos desnecess

Ferramenta de
de massa
Para monitorar a quanti
utilizado na memória de
Ferramentas > Utilitári
quanto de espaço no dis
de dados usam, selecion

Para alterar o nome da m
Opções > Nome memór
Para fazer backup de info
para a memória de mass
memória tel..

Para restaurar as inform
a memória do dispositiv
memór. massa.
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oz avançados para iniciar 
ssário abrir o aplicativo Comand. 
one  e selecione Ferramentas > 
>. Perfis; o aparelho cria marcas 
 e os perfis. Para usar comandos 
ne e mantenha pressionada a 
 modo de espera e pronuncie um 
do de voz é o nome do aplicativo 
ta.

tivos à lista, selecione Opções > 
cionar um segundo comando de 
ra iniciar o aplicativo, selecione 
do e digite um novo comando 
omes muito curtos, abreviações 

intetizada, selecione 

es de comandos de voz, selecione 
 Para desligar o sintetizador que 
comandos reconhecidos no 
one Sintetizador > Desativado. 
de reconhecimento de voz, por 
o principal do dispositivo mudar, 
ações voz.
Formatar a memória de massa
Quando a memória de massa é reformatada, todos os dados 
nela contidos são perdidos permanentemente. Faça backup 
dos dados que deseja manter antes de formatar a memória 
de massa. Além disso, use o Nokia Nseries PC Suite para 
fazer backup dos dados em um PC compatível. As tecnologias 
de gerenciamento de direitos digitais (DRM) podem impedir 
que alguns dados do backup sejam restaurados. Entre em 
contato com sua operadora para obter mais informações 
sobre o DRM usado para o seu conteúdo. Consulte também 
"Gerenciamento de direitos digitais", página 118. 
Para formatar a memória de massa, selecione Opções > 
Format. memória massa. Selecione Sim para confirmar.
A formatação não garante a destruição definitiva de todos 
os dados confidenciais armazenados na memória de massa 
do dispositivo. A formatação padrão apenas marca a área 
formatada como espaço disponível e exclui o endereço 
utilizado para encontrar os arquivos novamente. É possível 
recuperar dados formatados ou até mesmo sobrescritos com 
o uso de ferramentas de recuperação e software especiais. 

Comandos de voz 
É possível utilizar comandos de voz para controlar o 
dispositivo. Para obter mais informações sobre os comandos 
de voz avançados suportados pelo dispositivos, consulte 
"Discagem de voz", página 97.

Para ativar comandos de v
aplicativos e perfis, é nece
voz e sua pasta Perfis. Pressi
Utilitários > Comand. voz
vocais para os aplicativos
de voz avançados, pressio
tecla de seleção direita no
comando de voz. O coman
ou do perfil exibido na lis

Para adicionar mais aplica
Novo aplicativo. Para adi
voz que pode ser usado pa
Opções > Alterar coman
de voz como texto. Evite n
e acrônimos.

Para ouvir a marca vocal s
Opções > Reproduzir.

Para alterar as configuraçõ
Opções > Configurações.
reproduz marcas vocais e 
idioma selecionado, seleci
Para redefinir a detecção 
exemplo, quando o usuári
selecione Remover adapt
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üência de 2,4 GHz

fia WEP (Wired equivalent 
de até 128 bits, WPA (Wi-Fi 
02.1x. Essas funções poderão 
 a rede suportá-las.

em fio
, é necessário criar um ponto de 
 LAN sem fio. Use o ponto de acesso 
isam se conectar à Internet. 
sso da LAN sem fio", página 77.

pre habilite um dos métodos 
iptografia para aumentar a 
nexão de rede local sem fio. A 
ptografia reduz o risco de acesso 
os seus dados. 

io é estabelecida quando você cria 
sando um ponto de acesso à 
. As conexões LAN sem fio são 
fecha o último aplicativo usando a 
das as conexões simultaneamente, 
e conexão", página 82.
Conexões
LAN sem fio
Seu dispositivo suporta a rede de área local sem fio 
(LAN sem fio). Com a LAN sem fio, você pode conectar 
o dispositivo à Internet e a dispositivos compatíveis que 
possuem LAN sem fio. Para obter informações sobre como 
usar o aparelho com outros dispositivos compatíveis do 
tipo UPnP (Universal Plug and Play) por meio da LAN sem 
fio, consulte "Rede local com Galeria", página 55 e "Rede 
local com music player", página 22.

Para usar a LAN sem fio, ela precisa estar disponível no 
local e conectada ao seu dispositivo.

Alguns países, como a França, apresentam restrições 
quanto ao uso da LAN sem fio. Consulte as autoridades 
locais para obter mais informações.

O uso de funções que utilizam a LAN sem fio, ou permitir 
sua operação em segundo plano simultaneamente com 
outras funções, aumenta o consumo da bateria e reduz a 
sua vida útil.

Seu dispositivo suporta os seguintes recursos de LAN 
sem fio:

• Padrão IEEE 802.11b/g

• Operação a uma freq

• Métodos de criptogra
privacy) com chaves 
protected access) e 8
ser usadas apenas se

Conexões LAN s
Para usar a LAN sem fio
acesso à Internet em uma
para aplicativos que prec
Consulte "Pontos de ace

Importante: Sem
disponíveis de cr
segurança da co
utilização da cri
não autorizado a

Uma conexão LAN sem f
uma conexão de dados u
Internet por LAN sem fio
encerradas quando você 
conexão. Para encerrar to
consulte "Gerenciador d
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de LAN sem fio protegida, será 
ctivas senhas. Para conectar-se 
eve digitar o nome da rede 
onjunto de serviços, SSID). Para 
esso para uma WLAN oculta, 
ós digitar os dados necessários, 
aticamente.

 a uma LAN sem fio, o nome do 
iar o browser da Web usando 
s e a opção Continuar naveg. 

xão com a LAN sem fio, selecione 
ectar WLAN.
io estiver desativada e você não 
AN sem fio, o aviso Busca 
xibido. Para ativar a busca e 
 disponíveis, vá até a linha que 
 .
ANs sem fio disponíveis, selecione 
urar WLAN. Para desativar a 
 um status e a opção Busca 

WLAN no menu, pressione  e 
Assist. WLAN

LAN sem fio
 disponíveis na área de cobertura, 
erramentas > Assist. WLAN.
É possível usar a LAN sem fio durante uma chamada de voz 
ou quando os dados de pacote estão ativos. É possível 
conectar-se apenas a um dispositivo de ponto de acesso de 
LAN sem fio por vez, mas vários aplicativos podem usar o 
mesmo IAP.

Quando o dispositivo estiver no perfil Off-line, você ainda 
poderá usar a LAN sem fio (se disponível). Lembre-se de 
obedecer a qualquer requisito de segurança aplicável ao 
estabelecer e usar uma conexão LAN sem fio.

Dica: Para verificar o endereço MAC (controle 
de acesso à mídia) exclusivo que identifica o 
seu dispositivo, digite *#62209526# no modo 
de espera.

Assistente WLAN 
O assistente WLAN ajuda na conexão com uma LAN sem 
fio e no gereciamento de suas conexões de LAN sem fio.

O assistente WLAN exibe o status das conexões LAN sem fio 
no modo de espera ativa. Para exibir as opções disponíveis, 
vá até a linha que exibe o status e pressione .

Se encontrar LANs sem fio e, por exemplo, Rede WLAN 
encontrada for exibido, para criar um IAP automaticamente 
e iniciar o browser da Web usando esse IAP, selecione o 
status, a opção Iniciar naveg. Web e escolha a rede.

Se você selecionar uma re
necessário digitar as respe
a uma rede oculta, você d
correta (identificador de c
criar um novo ponto de ac
selecione Nova WLAN. Ap
a conexão é testada autom
Se você estiver conectado
IAP será exibido. Para inic
esse IAP, selecione o statu
Web. Para encerrar a cone
o status e a opção Descon
Se a busca por LANs sem f
estiver conectado a uma L
WLANs desativada será e
procurar por LANs sem fio
exibe o status e pressione
Para iniciar uma busca por L
um status e a opção Proc
busca por LANs, selecione
WLANs desativada.
Para acessar o assistente 
selecione Ferramentas > 

Pontos de acesso da 
Para procurar LANs sem fio
pressione  e selecione F
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 Bluetooth 
 outros dispositivos compatíveis 
etooth. Os dispositivos compatíveis 
lulares, computadores e acessórios, 

kits veiculares. É possível utilizar a 
 para enviar imagens, videoclipes, 
otas; para estabelecer uma conexão 
atível (por exemplo, para transferir 
ctar a uma impressora compatível 
om o recurso Impr. de imagem. 
imagens", página 54.
as precisam estar a uma distância 

m do outro, embora a conexão 
erferências de obstruções, como 
spositivos eletrônicos.
conformidade com a Especificação 
os seguintes perfis: Perfil de 
ançado, Perfil de Imagens Básicas, 
erfil de Transferência de Arquivos, 
s Genéricos, Perfil de Acesso 
oz, Perfil de Fone de Ouvido, Perfil 
rfil de Porta Serial. Para garantir a 
outros dispositivos que oferecem 
etooth, utilize acessórios Nokia 

delo. Consulte os fabricantes de 
determinar a sua compatibilidade 
Selecione Opções e escolha uma destas opções:

Filtrar redes WLAN — para filtrar as redes WLAN da lista 
de redes encontradas. As redes selecionadas serão filtradas 
da próxima vez que o aplicativo procurar por LANs sem fio.

Detalhes — para visualizar os detalhes de uma rede exibida 
na lista. Se você selecionar uma conexão ativa, os detalhes 
da conexão serão exibidos.

Definir ponto acesso — para criar um IAP em uma LAN 
sem fio

Editar ponto de acesso — para editar os detalhes de um 
IAP existente

Você também pode usar o Ger. con. para criar IAPs.

Modos de operação
Existem dois modos de operação na LAN sem fio: infra-
estrutura e ad hoc.

O modo de operação de infra-estrutura permite dois tipos 
de comunicação: dispositivos sem fio são conectados entre 
si por meio de um dispositivo de ponto de acesso da LAN 
sem fio, ou dispositivos sem fio são conectados a uma LAN 
fixa por meio de um dispositivo de ponto de acesso da LAN 
sem fio.

No modo de operação ad hoc, os dispositivos podem enviar 
e receber dados diretamente. Para criar um IAP para uma 
rede ad hoc, consulte "Pontos de acesso", página 130.

Conectividade
É possível conectar-se a
com a conectividade Blu
podem incluir telefones ce
como fones de ouvido e 
conectividade Bluetooth
música, clipes de som e n
sem fio com um PC comp
arquivos) ou para se cone
para imprimir imagens c
Consulte "Impressão de 
Os dois dispositivos apen
máxima de 10 metros u
possa estar sujeita a int
paredes, ou de outros di
Este dispositivo está em 
Bluetooth 2.0 e suporta 
Distribuição de Áudio Av
Perfil de Rede Discada, P
Perfil de Troca de Objeto
Genérico, Perfil de Viva v
de Envio de Objetos e Pe
interoperabilidade com 
suporte à tecnologia Blu
aprovados para este mo
outros dispositivos para 
com este dispositivo.



Co
ne

xõ
es

79

ne Definir período. Para ocultar 
s, selecione Oculto.

e o nome exibido para outros 
cnologia Bluetooth.

a habilitar outro dispositivo, 
it veicular compatível, a fim de 
ositivo para se conectar à rede, 
bter mais informações, consulte 
na 81.

a
sando a conectividade 

tooth > Desativado ou Visib.do 
esse modo, é possível controlar 

trar o seu dispositivo com a 
 conectar-se à ele.

citações de conexão de um 
Assim é possível proteger melhor 
onteúdos prejudiciais.

do a conectividade 

 podem estar ativas ao mesmo 
o conectado a um fone de 

ferir arquivos para outro 
Em determinados locais, pode haver restrições relativas ao 
uso da tecnologia Bluetooth. Consulte as autoridades 
locais ou a operadora.

Os recursos que usam a conectividade Bluetooth, ou permitem 
sua operação em segundo plano simultaneamente com 
outras funções, aumentam o consumo da bateria e reduz a 
sua vida útil. 

Se o dispositivo estiver bloqueado, não será possível 
utilizar a conectividade Bluetooth. Consulte "Telefone e 
cartão SIM", página 123, para obter mais informações 
sobre como bloquear o dispositivo.

Configurações
Pressione  e selecione Ferramentas > Bluetooth. Ao 
abrir o aplicativo pela primeira vez, você será solicitado a 
definir um nome para o dispositivo.

Selecione uma destas opções:

Bluetooth — para estabelecer uma conexão sem fio com 
outro dispositivo compatível, primeiro defina a 
conectividade Bluetooth como Ativado e estabeleça uma 
conexão. Para desligar a conectividade Bluetooth, 
selecione Desativado.

Visib.do meu telefone — para permitir que o seu 
dispositivo seja encontrado por outros dispositivos com a 
conectividade Bluetooth, selecione Visto por todos. Para 
definir um período após o qual a visibilidade é alterada de 

visível para oculta, selecio
seu dispositivo dos demai

Nome do telefone — edit
dispositivos que usam a te

Modo SIM remoto — par
como um acessório para k
usar o cartão SIM do disp
selecione Ativado. Para o
"Modo SIM remoto", pági

Dicas de seguranç
Quando você não estiver u
Bluetooth, selecione Blue
meu telefone > Oculto. D
melhor quem pode encon
conectividade Bluetooth e

Não associe ou aceite soli
dispositivo desconhecido. 
o seu dispositivo contra c

Enviar dados usan
Bluetooth
Várias conexões Bluetooth
tempo. Por exemplo, mesm
ouvido, você poderá trans
dispositivo compatível.
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r dispositivos, alguns podem 
 endereço exclusivo (endereço do 
 encontrar o endereço exclusivo 
o, digite o código *#2820# no 

os
 com dispositivos compatíveis e 
ociados, na exibição principal do 
essione .

 própria senha (de 1 a 16 dígitos) 
etário do outro dispositivo para 
ispositivos sem uma interface do 
 senha predefinida. A senha é 
ez.

dispositivo, selecione Opções > 
s dispositivos com a conectividade 

rem dentro da área de alcance 
r na tela.

vo e digite a senha. O outro 
eve utilizar a mesma senha.

io conectam-se automaticamente 
o pareamento. Caso contrário, 
cione Opções > Conect. a 
Para saber mais sobre os indicadores de conectividade 
Bluetooth, consulte "Indicadores essenciais", página 78.

Dica: Para enviar texto usando a conectividade 
Bluetooth, abra Notas, escreva o texto e selecione 
Opções > Enviar > Via Bluetooth.

1 Abra o aplicativo no qual o item que você deseja enviar 
está armazenado. Por exemplo, para enviar uma imagem 
para outro dispositivo compatível, abra Galeria.

2 Selecione o item e Opções > Enviar > Via Bluetooth. 
Os dispositivos com a conectividade Bluetooth que 
estiverem dentro da área de alcance começarão a 
aparecer na tela.

Ícones do dispositivo:  computador,  telefone,  
dispositivo de áudio ou de vídeo e  outro dispositivo.

Para interromper a busca, selecione Parar.

3 Selecione o dispositivo com o qual deseja se conectar.

4 Se o outro dispositivo exigir pareamento antes de 
transmitir os dados, um toque será emitido e você 
precisará digitar uma senha. Consulte "Parear 
dispositivos", página 80.

5 Quando a conexão for estabelecida, Enviando dados 
será exibido.

Dica: Ao procura
exibir somente o
dispositivo). Para
do seu dispositiv
modo de espera.

Parear dispositiv
Para fazer o pareamento
exibir os dispositivos ass
aplicativo Bluetooth, pr

Antes de parear, crie sua
e combine com o propri
usar o mesmo código. D
usuário apresentam uma
utilizada somente uma v

1 Para parear com um 
Novo disp. pareado. O
Bluetooth que estive
começarão a aparece

2 Selecione o dispositi
dispositivo também d

Alguns acessórios de áud
ao seu dispositivo após 
vá até o acessório e sele
disposit. áudio.
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o
moto com um acessório para kit 

 a conectividade Bluetooth e o 
com o dispositivo. Consulte 
9. Para que o modo possa ser 
os devem ser pareados e o 
ado pelo outro dispositivo. 
ilize uma senha de 16 dígitos 
o como autorizado. Consulte 
na 80. Ative o modo SIM 
o.

to estiver ativado no dispositivo, 
no modo de espera. A conexão 
tivada, conforme exibido pelo 
dicador de intensidade do sinal, 

erviços ou os recursos do cartão 
 da rede celular.

fio estiver no modo SIM remoto, 
cessórios compatíveis conectados, 
lar, para fazer ou receber 
o sem fio não fará nenhuma 
números de emergência 
o, enquanto estiver nesse modo. 
 o dispositivo, você deve sair do 
spositivo estiver bloqueado, 
oqueá-lo.
Os dispositivos pareados são indicados por  na busca 
por dispositivos. 
Para definir um dispositivo como autorizado ou não autorizado, 
vá até ele e selecione uma das seguintes opções:
Def. como autoriz. — as conexões entre os dispositivos 
podem ser feitas sem que você saiba. Nenhuma aceitação 
ou autorização adicional é necessária. Utilize esse status 
para os seus dispositivos, como fone de ouvido ou PC 
compatível, ou para dispositivos que pertençam a pessoas 
da sua confiança.  indica dispositivos autorizados na 
visualização de dispositivos pareados.
Def. não autorizado — as solicitações de conexão 
desse dispositivo devem ser aceitas separadamente 
todas as vezes.
Para cancelar um pareamento, vá até o dispositivo e 
selecione Opções > Excluir. Para cancelar todas os 
pareamentos, selecione Opções > Excluir todos.

Receber dados utilizando a 
conectividade Bluetooth
Ao receber dados por meio da conectividade Bluetooth, um 
toque é emitido e é perguntado se você aceita a mensagem. 
Se você aceitar a mensagem,  será exibido e o item 
será colocado na pasta Caixa entrada em Mensags.. As 
mensagens recebidas através da conectividade Bluetooth 
são indicadas por . Consulte "Caixa de entrada — receber 
mensagens", página 39.

Modo SIM remot
Para utilizar o modo SIM re
veicular compatível, ative
uso do modo SIM remoto 
"Configurações", página 7
ativado, os dois dispositiv
pareamento deve ser inici
Durante o pareamento, ut
e defina o outro dispositiv
"Parear dispositivos", pági
remoto do outro dispositiv

Quando o modo SIM remo
SIM remoto será exibido 
com a rede sem fio é desa
indicador  na área do in
e você não pode usar os s
SIM que exijam cobertura

Quando o dispositivo sem 
você poderá usar somente a
por exemplo, um kit veicu
chamadas. Este dispositiv
chamada, exceto para os 
programados no dispositiv
Para fazer chamadas com
modo SIM remoto. Se o di
digite o código para desbl
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m fio disponível exibe uma lista de 
 cobertura, seu modo de rede 
hoc) e o indicador de intensidade 
 para redes com criptografia, e  
r uma conexão ativa na rede.
e uma rede, selecione 

cesso à Internet em uma rede, 
in. ponto acesso.

 Ferramentas > Conectiv. > USB.
licite a finalidade da conexão 
 o cabo for conectado, selecione 
 Sim.
conectar estiver definida como 
rar o modo durante uma conexão 
SB e escolha uma destas opções:
cronizar músicas com o Windows 
Transferência de música com o 

, página 24.
licativos do Nokia PC, como o 
o Nokia Lifeblog e o 

para transferir dados entre o 
patível
Para sair do modo SIM remoto, pressione o botão Liga/
Desliga e selecione Sair do SIM remoto.

Gerenciador de conexão 
Conexões de dados
Pressione  e selecione Ferramentas > Conectiv. > 
Ger. con. > Con. dados ativ.. Na visualização de conexões 
ativas, é possível ver as conexões de dados abertas: 
chamadas de dados ( ), conexões de dados de alta 
velocidade ( ), conexões de dados do pacote ( ) e 
conexões LAN sem fio ( ).

Nota: O valor real das chamadas e dos serviços 
cobrado pela operadora pode variar, dependendo 
dos recursos da rede, arredondamentos para 
cobrança, impostos etc.

Para encerrar uma conexão, selecione Opções > Desconectar. 
Para fechar todas as conexões abertas, Opções > 
Desconectar todas.
Para exibir os detalhes de uma conexão, selecione Opções > 
Detalhes. Os detalhes exibidos dependem do tipo de conexão.

LAN sem fio
Para procurar LANs sem fio disponíveis dentro da área 
de cobertura, pressione  e selecione Ferramentas > 
Conectiv. > Ger. con. > WLAN dispon..

A visualização da LAN se
LANs sem fio na área de
(infra-estrutura ou Ad-
do sinal.  será exibido
se o seu dispositivo tive
Para exibir os detalhes d
Opções > Detalhes.
Para criar um ponto de a
selecione Opções > Def

USB 
Pressione  e selecione
Para que o dispositivo so
de cabo USB sempre que
Pergunt. ao conectar >
Se a opção Pergunt. ao 
desativada ou, para alte
ativa, selecione Modo U
Media player — para sin
Media Player. Consulte "
Windows Media Player"
PC Suite — para usar ap
Nokia Nseries PC Suite, 
Nokia Software Updater
Transferência dados — 
dispositivo e um PC com
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r vários minutos. É possível usar 
wnload.

ões de software pode envolver a 
uantidade de dados através da 
m contato com a operadora para 
arifas de transmissão de dados.

eria do dispositivo tenha 
cte o carregador antes de 

uma atualização de software, 
tilizar o dispositivo, nem mesmo 
as de emergência, até que a 
oncluída e o dispositivo seja 

a backup dos dados antes de 
o de uma atualização. 

ncluído, selecione Sim e Aceitar 
 ou Não para instalá-la mais 

stalar atualização. A instalação 
tos.

ftware e reinicia. Para concluir a 
. Quando solicitado, escolha um 
t. O dispositivo envia o status da 
ara o servidor.

es do perfil do servidor 
o software, selecione 
Impressão imagem — para imprimir imagens em uma 
impressora compatível. Consulte "Impressão de imagens", 
página 54.

Conexões do PC
É possível usar o dispositivo com vários aplicativos 
de conectividade de PC compatíveis e aplicativos de 
comunicações de dados. Com o Nokia Nseries PC Suite, 
é possível, por exemplo, transferir imagens entre o 
dispositivo e um PC compatível.
Sempre crie a conexão pelo PC para sincronizar com 
o dispositivo.

Gerenciador de dispositivos 
Atualizações de software
É possível exibir e atualizar a versão atual do software do 
dispositivo e verificar a data de uma possível atualização 
anterior (serviço de rede). 
Pressione  e selecione Ferramentas > Utilitários > 
Ger. disp..
Para verificar se existem atualizações de software, selecione 
Opções > Verificar atualizações. Selecione um ponto de 
acesso à Internet quando solicitado.
Se houver uma atualização, serão exibidas informações 
sobre ela. Selecione Aceitar para aceitar o download 
da atualização ou Cancelar para cancelar o download. 

O download pode demora
o dispositivo durante o do

O download das atualizaç
transferência de grande q
rede da operadora. Entre e
obter informações sobre t

Certifique-se de que a bat
energia suficiente ou cone
iniciar a atualização.

Aviso: Se instalar 
você não poderá u
para fazer chamad
instalação esteja c
reinicializado. Faç
aceitar a instalaçã

Quando o download for co
para instalar a atualização
tarde usando Opções > In
pode demorar vários minu

O dispositivo atualiza o so
atualização, pressione OK
ponto de acesso à Interne
atualização do software p

Para exibir as configuraçõ
usado para atualizações d
Opções > Configurações.
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em fio do Nokia N81 em uma rede 
ração de conexão local com a LAN 
to e exige que outros dispositivos 
habilitados para UPnP e conectados 

urações de segurança da conexão 
rso da rede local em uma rede de 
 fio com um dispositivo de ponto 
o e com criptografia habilitada.

rquivos de mídia salvos na Galeria 
compatíveis com UPnP, usando a 
r as configurações da Rede local, 
Ferramentas > Conectiv. > Mídia 
urações. Você também pode usar 
ar, reproduzir, copiar ou imprimir 
íveis da Galeria. Consulte 
ar arquivos de mídia", página 86.

pre habilite um dos métodos 
iptografia para aumentar a 
nexão de rede local sem fio. A 
ptografia reduz o risco de acesso 
os seus dados. 

ará conectado à rede local se você 
de conexão de outro dispositivo 
ia, selecione a opção para exibir, 
copiar arquivos de mídia no 
Perfis do servidor
Pressione  e selecione Ferramentas > Utilitários > Ger. 
disp. e pressione . Você pode receber perfis de servidores 
e diferentes definições de configuração da sua operadora e 
do departamento de gerenciamento de informações da sua 
empresa. Essas definições de configuração podem incluir a 
conexão e outras configurações usadas pelos diversos 
aplicativos em seu dispositivo.

Vá até um perfil do servidor, selecione Opções e uma das 
seguintes opções:

Iniciar configuração — para se conectar ao servidor e 
receber as definições de configuração do dispositivo

Novo perfil servidor — para criar um perfil do servidor

Para excluir um perfil do servidor, vá até ele e pressione .

Rede local 
Seu dispositivo é compatível com a arquitetura UPnP. 
Usando um dispositivo de ponto de acesso à LAN sem fio 
ou um roteador para LAN sem fio, você pode criar uma rede 
local e conectar a essa rede dispositivos UPnP compatíveis 
que suportem LAN sem fio, como o Nokia N81, um PC 
compatível, uma impressora compatível e um equipamento 
de som ou uma TV equipada com receptor multimídia sem 
fio compatível.

O uso da função da LAN s
local requer uma configu
sem fio em funcionamen
locais de destino estejam 
à mesma rede local.

A rede local usa as config
LAN sem fio. Use o recu
infra-estrutura LAN sem
de acesso de LAN sem fi

É possível compartilhar a
com outros dispositivos 
rede local. Para gerencia
pressione  e selecione 
local > Opções > Config
a rede local para visualiz
arquivos de mídia compat
"Visualizar e compartilh

Importante: Sem
disponíveis de cr
segurança da co
utilização da cri
não autorizado a

Seu aparelho apenas est
aceitar uma solicitação 
compatível ou, na Galer
reproduzir, imprimir ou 
Nokia N81.
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 mídia local
 de mídia com outros dispositivos 
meio da LAN sem fio, é necessário 
o de acesso à Internet local para 
, configurar o aplicativo Mídia 

io", página 76, e as configurações 
s de acesso", página 130.

Rede local nos aplicativos não 
ue as configurações da Rede 

 mídia local pela primeira vez, o 
 será aberto e o ajudará a definir 
 local para o dispositivo. Para 
guração mais tarde, na 
ede local, selecione Opções > 
a as instruções na tela.

patível à rede local, no PC, é 
are respectivo do CD-ROM 
o.

vo de mídia local, selecione 
 > Mídia local > Opções > 
ntes opções: 

selecione Sempre perguntar 
 solicite o ponto de acesso local 
Informações importantes sobre 
segurança
Ao configurar a sua rede local LAN sem fio, habilite um 
método de criptografia no dispositivo de ponto de acesso e 
nos outros dispositivos que você pretende conectar a essa 
rede local. Consulte a documentação dos dispositivos. 
Mantenha todas as senhas secretas e em um local seguro, 
longe dos dispositivos.

Para exibir ou alterar as configurações do ponto de acesso 
à Internet para LAN sem fio, consulte "Pontos de acesso", 
página 130.

Se você usar o modo de operação ad hoc para criar uma 
rede local com um dispositivo compatível, habilite um dos 
métodos de criptografia em Modo seg. WLAN quando 
configurar o ponto de acesso à Internet. Essa etapa reduz 
o risco de conexões indesejadas com a rede ad hoc.

Seu dispositivo notificará se outro dispositivo tentar uma 
conexão com o seu aparelho e com a rede local. Não aceite 
solicitações de conexão de um dispositivo desconhecido.

Se você usar a LAN sem fio em uma rede sem criptografia, 
desative o compartilhamento de arquivos do Nokia N81 
com outros dispositivos ou não compartilhe arquivos de 
mídia particulares. Para alterar as configurações de 
compartilhamento, consulte "Configurações de mídia 
local", página 85.

Configurações de
Para compartilhar arquivos
compatíveis com UPnP por 
criar e configurar um pont
LAN sem fio e, em seguida
local. Consulte "LAN sem f
de LAN sem fio em "Ponto

As opções relacionadas à 
estarão disponível antes q
local sejam configuradas.

Ao acessar o aplicativo de
assistente de configuração
as configurações de mídia
usar o assistente de confi
visualização principal da r
Executar assistente e sig

Para conectar um PC com
necessário instalar o softw
fornecido com o dispositiv

Definir configurações
Para configurar o aplicati
Ferramentas > Conectiv.
Configurações e as segui

Ponto de acesso local — 
caso queira que o aparelho



Co
ne

xõ
es

86

partilhar arquivos 

údo estiver ativada no seu 
positivos compatíveis com UPnP 
sualizar e copiar os arquivos de 
 compartilhamento em Comp. 
uiser que os outros dispositivos 
s, desative o Comp. conteúdo. 
nteúdo esteja desativado no seu 
oderá visualizar e copiar os 
enados em outro dispositivo da 
por tal dispositivo.

ções, consulte "Rede local com 
ede local com music player", 

io 
o sem fio Nokia ou outro teclado 
suporte o perfil HID (Dispositivos 
uetooth) para uso com seu 
tivo Teclado sem fio. O teclado 
exto confortavelmente, usando 
eto, para mensagens de texto, 
endário.

e Bluetooth no seu dispositivo.
sempre que você se conectar à rede local, Criar novo para 
definir um novo ponto de acesso utilizado automaticamente 
quando a Mídia local for utilizada ou Nenhum. Se a rede 
local não tiver configurações de segurança de LAN sem fio 
habilitadas, um aviso de segurança será exibido. Você pode 
continuar e ativar a segurança da LAN mais tarde ou 
cancelar a definição do ponto de acesso e ativar primeiro 
a segurança da LAN sem fio. Consulte LAN sem fio em 
"Pontos de acesso", página 130.

Nome do dispositivo — digite um nome para o seu 
dispositivo que será exibido para outros dispositivos 
compatíveis na rede local.

Ativar o compartilhamento e definir o conteúdo
Selecione Ferramentas > Conectiv. > Mídia local > 
Comp. conteúdo.
Comp. conteúdo — permita ou recuse o compartilhamento 
de arquivos de mídia com dispositivos compatíveis. Não 
ative o Comp. conteúdo antes de ter definido todas as 
outras configurações. Se você ativar o Comp. conteúdo, os 
outros dispositivos compatíveis com UPnP na rede local 
poderão visualizar e copiar seus arquivos selecionados para 
compartilhamento na pasta Imagens e vídeo e Música.
Imagens e vídeo e Música — selecione os arquivos de 
mídia para compartilhar com outros dispositivos ou 
visualize o status do compartilhamento de Imagens e 
vídeo e Música. Para atualizar o conteúdo das pastas, 
selecione Opções > Atualizar conteúdo.

Visualizar e com
de mídia
Se a opção Comp. conte
dispositivo, os outros dis
na rede local poderão vi
mídia selecionados para
conteúdo. Se você não q
acessem os seus arquivo
Mesmo que o Comp. co
dispositivo, você ainda p
arquivos de mídia armaz
rede local, se permitido 

Para obter mais informa
Galeria", página 55 e "R
página 22.

Teclado sem f
Para configurar o Teclad
sem fio compatível que 
de Interface Humana Bl
dispositivo, use o aplica
habilita a digitação de t
o layout QWERTY compl
e-mail e entradas de cal

1 Ative a conectividad
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 sincronize suas notas, calendário, 
ntato com vários aplicativos 
or compatível ou na Internet.

rações de sincronização em uma 
ulte "Dados e configurações", 

oniz., é possível ver diferentes 
 perfil de sincronização contém 

ias para sincronizar dados em 
nco de dados remoto em um 
patível.

ne Ferramentas > Sincroniz.. 

 sincronização e Opções > 
elar a sincronização antes do 
celar.
2 Ligue o teclado.

3 Pressione  e selecione Ferramentas > Conectiv. > 
Teclado sem fio.

4 Selecione Opções > Localizar teclado para iniciar a 
busca por dispositivos com a conectividade Bluetooth.

5 Selecione o teclado na lista e pressione  para iniciar 
a conexão.

6 Para parear o teclado com o dispositivo, digite uma 
senha de sua escolha (de 1 a 9 dígitos) no dispositivo 
e repita a mesma senha no teclado.

Para digitar a senha, é necessário pressionar primeiro 
a tecla Fn.

7 Se for necessário especificar um layout de teclado, 
selecione-o em uma lista no dispositivo.

8 Quando o nome do teclado aparecer, seu status será 
alterado para Teclado conectado, o indicador verde do 
teclado piscará lentamente e o teclado estará pronto 
para uso.

Para obter detalhes sobre a operação e a manutenção do 
teclado, consulte o respectivo Manual do Usuário.

Sincronização 
Sincroniz. permite que você
mensagens de texto ou co
compatíveis no computad

É possível receber configu
mensagem especial. Cons
página 39.

Na tela principal de Sincr
perfis de sincronização. Um
as configurações necessár
seu dispositivo com um ba
servidor ou dispositivo com

1 Pressione  e selecio

2 Selecione um perfil de
Sincronizar. Para canc
término, selecione Can
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cia da visualização do menu, no 
ione Opções > Alterar visualiz. 

enu principal, no menu principal, 
over, Mover p/ pasta ou Nova 

ver os aplicativos menos usados 
r os aplicativos que usa com 
principal.

rades do menu multimídia, 
cione Opções > Organizar peças.

ir toques 
ar toques musicais, toques de 
utros toques para diferentes 
rupos de chamada, pressione 
tas > Perfis.

cione Ferramentas > Perfis, 
ões > Ativar. Também é possível 
ndo  no modo de espera. 
a ativar e pressione OK.

ar entre os perfis Geral e Silencioso, 
tenha pressionado .
Personalizar seu aparelho
Para personalizar o seu dispositivo, selecione uma das 
seguintes opções:

• Para usar a tela no modo de espera para ter acesso 
rápido aos aplicativos usados com mais freqüência, 
consulte "Modo de espera ativa", página 91.

• Para alterar a imagem de fundo do modo de espera, 
consulte "Alterar a aparência do dispositivo", 
página 90.

• Para personalizar os toques musicais, consulte "Perfis — 
definir toques", página 88 e "Adicionar toques musicais 
para contatos", página 34.

• Para alterar os atalhos atribuídos aos diferentes 
pressionamentos da tecla de navegação e das teclas de 
seleção esquerda e direita no modo de espera, consulte 
"Modo de espera", página 121. 

• Para alterar o relógio exibido no modo de espera, 
pressione  e selecione Aplicativos > Relógio > 
Opções > Configurações > Tipo de relógio > 
Analógico ou Digital.

• Para alterar a nota de abertura para uma imagem 
ou animação, pressione  e selecione Ferramentas > 
Configs. > Geral > Personalização > Tela > 
Boas-vindas.

• Para alterar a aparên
menu principal, selec
do menu.

• Para reorganizar o m
selecione Opções > M
pasta. Você pode mo
para pastas e coloca
freqüência no menu 

• Para reorganizar as g
pressione  e sele

Perfis — defin
Para definir e personaliz
alerta de mensagens e o
eventos, ambientes ou g

 e selecione Ferramen

Para alterar o perfil, sele
escolha um perfil e Opç
alterar o perfil pressiona
Vá até o perfil que desej

Dica: Para altern
pressione e man
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erfil off-line, não é possível fazer 
adas, tampouco utilizar outros 
m cobertura da rede celular. No 
possível fazer chamadas para 
gência programado no seu 
azer chamadas, primeiro ative a 
lterando os perfis. Se o aparelho 
, digite o código de bloqueio.

 o perfil Off-line, ainda poderá 
emplo, para ler e-mails ou 
re-se de obedecer aos requisitos 
o estabelecer e utilizar uma 
sulte "LAN sem fio", página 76. 
onectividade Bluetooth no perfil 
tividade Bluetooth", página 78.

, pressione o botão Liga/Desliga e 
positivo reativará as transmissões 
nsidade de sinal seja suficiente).

erramentas > Utilitários > 
D, é possível ativar efeitos 

ara os toques musicais. Nem 
suportam os efeitos 3D.

D, selecione Efeitos de toques 
Para modificar um perfil, pressione  e selecione 
Ferramentas > Perfis. Vá até o perfil e selecione Opções > 
Personalizar. Vá até a configuração que deseja alterar e 
pressione  para abrir as opções. Os toques musicais 
armazenados na memória de massa são indicados por .

Ao escolher um toque de uma lista, o link Download de 
sons (serviço de rede) abre uma lista de marcadores. Você 
pode selecionar um marcador e iniciar a conexão com uma 
página da Web para fazer o download de toques.

Se quiser que o nome de quem chama seja falado quando 
o aparelho tocar, selecione Opções > Personalizar e defina 
Falar nome q. chama como Ativado. O nome de quem 
chama precisa estar salvo em Contatos.

Para criar um novo perfil, selecione Opções > Criar novo.

Perfil off-line
O perfil Off-line permite que você use o seu dispositivo 
sem uma conexão com a rede sem fio. Quando você ativa 
o perfil Off-line, a conexão com a rede sem fio é desativada, 
conforme indicado por  na área do indicador de 
intensidade do sinal. Todos os sinais de RF sem fio recebidos e 
emitidos pelo dispositivo serão interrompidos. Se você 
tentar enviar mensagens, elas serão colocadas na caixa de 
saída para serem enviadas mais tarde.

Quando o perfil Off-line estiver ativo, você poderá usar o 
dispositivo sem um cartão (U)SIM.

Importante: No p
nem receber cham
recursos que exija
entanto, pode ser 
o número de emer
dispositivo. Para f
função telefone, a
estiver bloqueado

Quando você tiver ativado
usar a LAN sem fio, por ex
navegar na Internet. Lemb
de segurança aplicáveis a
conexão LAN sem fio. Con
Também é possível usar a c
Off-line. Consulte "Conec

Para sair do perfil Off-line
selecione outro perfil. O dis
celulares (desde que a inte

Toques 3D 
Pressione  e selecione F
Toques 3D. Com Toques 3
sonoros tridimensionais p
todos os toques musicais 

Para habilitar os efeitos 3
3D > Ativados.
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o toque musical, selecione 
 Opções > Personalizar > 

ência 
 
 da tela, como o papel de parede e 
lecione Ferramentas > Configs. > 
 > Temas.
o para todos os aplicativos no 
mas > Geral.
 antes de ativá-lo, selecione 
ra ativar o tema, selecione 
a ativo é indicado por .

a memória de massa são 

enu principal, selecione Temas > 

 com o browser e fazer download 
l ou Visual. menu, selecione 
rviço de rede).

lize apenas serviços de confiança, 
gurança adequada contra 
iciais.
Veja como os diferentes efeitos sobre a Trajetória do som, 
a Velocidade da trajetória, a Reverberação e o Efeito 
Doppler alteram o toque. Essas configurações podem não 
estar disponíveis para todos os toques musicais e trajetórias 
de som.

Para alterar o efeito 3–D aplicado ao toque musical, selecione 
Trajetória do som e o efeito desejado. Para modificar o 
efeito, selecione uma das seguintes configurações:

Velocidade da trajetória — vá para a esquerda ou para a 
direita para ajustar a velocidade de movimentação do som 
de uma direção para a outra. Essa configuração não está 
disponível para todos os toques musicais.

Reverberação — selecione o tipo de eco.

Efeito Doppler — selecione Ativado para tornar o som 
do toque musical mais alto quando você estiver perto 
do dispositivo e mais baixo quando você estiver longe. Ao 
chegar mais perto do dispositivo, o toque musical parecerá 
mais alto, ficando mais baixo quando você se distanciar. 
O efeito Doppler não está disponível para todas as 
trajetórias de som.

Para ouvir o toque musical com o efeito 3–D, selecione 
Opções > Reproduzir toque.

Se você ativar os toques 3-D, mas não selecionar um efeito 
3-D, a ampliação estéreo será aplicada ao toque musical.

Para ajustar o volume d
Ferramentas > Perfis >
Volume do toque.

Alterar a apar
do dispositivo
Para alterar a aparência
ícones, pressione  e se
Geral > Personalização
Para alterar o tema usad
dispositivo, selecione Te
Para visualizar um tema
Opções > Visualizar. Pa
Opções > Definir. O tem

Os temas armazenados n
indicados por .

Para alterar o layout do m
Visual. menu.

Para abrir uma conexão
de mais temas, em Gera
Download de temas (se

Importante: Uti
que ofereçam se
softwares prejud
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 aplicativos padrão, pressione  
 Configs. > Geral > 
e espera > Aplics. espera ativa.

 fixos e você não 
Para editar o papel de parede, selecione Temas > Papel 
parede para alterar a imagem de fundo da tela para o 
modo de espera ativa.

Modo de espera ativa
A tela de espera ativa exibe os indicadores de status, 
widgets, a visualização Em reprodução e a busca.

Para ativar ou desativar o modo de espera ativa, pressione 
 e selecione Ferramentas > Configs. > Geral > 

Personalização > Modo de espera > Espera ativa.

Vá até um aplicativo ou 
evento e pressione .

Os atalhos padrão da tecla de 
navegação disponíveis no 
modo de espera não poderão 
ser utilizados no modo de 
espera ativa.

Para alterar os atalhos dos
e selecione Ferramentas >
Personalização > Modo d

Alguns atalhos podem ser
poderá alterá-los.
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ontatos do cartão SIM para 
er uma chamada de Contatos. 
os", página 33.
 recém-discado no modo de 
 Chamar. Vá até o número e 
r.
u um videoclipe em uma mensagem 
rticipante da chamada, selecione 
apenas em redes UMTS). É possível 
rar o destinatário antes de enviá-la. 
r para enviar o arquivo a um 
erviço de rede).
e tons DTMF (por exemplo, uma 

 > Enviar DTMF. Digite a seqüência 
ontatos. Para digitar um caractere 
a (p), pressione  repetidamente. 
r o toque. É possível adicionar tons 
ro do telefone ou DTMF em um 

da de voz ativa em espera ao 
recebida, selecione Opções > 
re a chamada ativa e a chamada 
 > Alternar. Pra conectar a 
ada retida e desconectar-se da 
ões > Transferir.
Fazer chamadas
Chamadas de voz
1 No modo de espera, digite o número do telefone, 

incluindo o código de área. Para remover um número, 
pressione . 

Para chamadas internacionais, pressione  duas vezes 
para exibir o caractere + (substitui o código de acesso 
internacional) e digite o código do país, o código de 
área (remova o zero inicial, se necessário) e o número 
do telefone.

2 Pressione a tecla Chamar para chamar o número.

3 Pressione a tecla Encerrar para encerrar a chamada 
(ou para cancelar a tentativa de chamada). Pressionar 
a tecla Encerrar sempre encerra uma chamada, mesmo 
quando outro aplicativo está ativo.

Para ajustar o volume durante uma chamada, use a tecla 
de volume na lateral do dispositivo. Também é possível 
usar a tecla de navegação. Se você tiver definido o volume 
como Mudo, selecione Falar primeiro.

Para fazer uma chamada de Contatos, pressione  e 
selecione Contatos. Vá para o nome desejado ou digite as 
primeiras letras do nome no campo de busca. Os contatos 
correspondentes são listados. Para chamar, pressione a 
tecla Chamar.

É necessário copiar os c
Contatos para poder faz
Consulte "Copiar contat
Para chamar um número
espera, pressione a tecla
pressione a tecla Chama
Para enviar uma imagem o
multimídia para outro pa
Opções > Enviar MMS (
editar a mensagem e alte
Pressione a tecla Chama
dispositivo compatível (s
Para enviar seqüências d
senha), selecione Opções
DTMF ou procure-a em C
de espera (e) ou de paus
Pressione OK para envia
DTMF aos campos Núme
cartão de contato.
Para colocar uma chama
atender outra chamada 
Reter. Para alternar ent
retida, selecione Opções
chamada ativa e a cham
chamada, selecione Opç
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erramentas > Conectiv. > 

viço de chamadas via Internet, 
 dentro da área de cobertura de 
o um ponto de acesso à LAN 

re habilite um dos métodos 
tografia para aumentar a 
xão de rede local sem fio. 
ptografia reduz o risco de 
ado aos seus dados.

nça, apresentam restrições 
 fio. Consulte as autoridades 

ormações.

níveis variam de acordo com 

de chamada via Internet, selecione 
nível da lista e pressione . As 
adas com , são exibidas no 
lar a conexão, selecione Cancelar.

ectado a um serviço com êxito, 
 LAN sem fio usada como um 
o.

a uma destas opções:
Dica: Quando houver apenas uma chamada de voz 
ativa, para colocá-la em espera, pressione a tecla 
Chamar. Para ativar a chamada, pressione a tecla 
Chamar novamente.

Durante uma chamada ativa, para redirecionar o som do 
dispositivo para o alto-falante, selecione Opções > Ativar 
alto-falante. Se você tiver conectado um fone de ouvido 
compatível com conectividade Bluetooth, para direcionar o 
som para esse fone, selecione Opções > Ativar viva-voz. 
Para retornar ao dispositivo, selecione Opções > Ativar 
o fone.

Aviso: Não coloque o dispositivo perto do ouvido 
quando o alto-falante estiver em uso, pois o volume 
pode estar extremamente alto. 

Para encerrar uma chamada ativa e substituí-la atendendo 
à chamada em espera, selecione Opções > Substituir.
Se houver várias chamadas ativas, para encerrar todas elas, 
selecione Opções > Encerrar todas.
Muitas opções que podem ser utilizadas durante uma 
chamada de voz são serviços de rede.

Chamadas via Internet
Com o serviço de chamada via Internet (serviço de rede), é 
possível fazer e receber chamadas pela Internet.

Para fazer ou receber chamadas via Internet, é necessário 
estar conectado a um serviço de chamadas via Internet.

Pressione  e selecione F
Tel. Internet.

Para se conectar a um ser
seu dispositivo deve estar
uma rede de conexão, com
sem fio. 

Importante: Semp
disponíveis de crip
segurança da cone
A utilização da cri
acesso não autoriz

Alguns países, como a Fra
quanto ao uso da LAN sem
locais para obter mais inf

Os pontos de acesso dispo
a operadora. 

Para se conectar ao serviço 
uma rede de conexão dispo
redes salvas, que são marc
começo da lista. Para cance

Depois de você ter se con
será possível salvar a rede
ponto de acesso conhecid

Selecione Opções e escolh
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ar conectado apenas a um ponto 
or vez. Se você usar dois ou mais 
 Internet, que usam o mesmo 
positivo poderá estar conectado a 
mo tempo. O serviço usado para 
 exibido onde as redes de conexão 
-lo, selecione Alterar serviço.

tado a um serviço de chamada via 
 no modo de espera.

 para Tel. Internet no modo de 
icioná-lo. Ao usar o atalho, você 
almente, se um serviço de chamada 
esso estiverem disponíveis. Se você 
 serviço de chamada via Internet, 

 se você deseja se desconectar 

 via Internet no modo de espera, 
one ou o endereço da Internet e 
r. Para alternar entre os modos 
ressione e mantenha pressionada 
chamada, pressione a tecla Encerrar.

chamadas via Internet de Contatos 
amada de Contatos, pressione  
 até o contato desejado e selecione 
nternet. Para fazer uma chamada 
elecione Ferramentas > Log > 
Conectar ao serviço — para estabelecer uma conexão 
com o serviço quando houver um serviço de chamada via 
Internet e uma rede de conexão adequada disponíveis.
Desconectar do serviço — para encerrar a conexão com o 
serviço de chamada via Internet.
Alterar serviço — para selecionar o serviço de chamada via 
Internet para chamadas discadas, se o dispositivo estiver 
conectado a mais de um serviço. Essa opção será exibida 
somente se houver mais de um serviço configurado disponível.
Configurar serviço — para configurar novos serviços. Essa 
opção será exibida somente se houver serviços que não 
foram configurados.
Salvar rede — para salvar a rede com a qual você está 
conectado no momento. As redes já salvas são marcadas 
com  na lista de redes de conexão. Essa opção será 
exibida somente se você estiver conectado a uma rede LAN 
sem fio não salva.
Usar rede oculta — para se conectar a um serviço de 
chamada via Internet usando uma rede LAN sem fio oculta.
Atualizar — para atualizar manualmente a lista de redes 
de conexão. Use essa opção se a sua rede LAN sem fio 
não for exibida na lista. A lista também é atualizada 
automaticamente a cada 15 segundos.

Configurações — para alterar as configurações.

Sair — para fechar o aplicativo.

As opções disponíveis podem variar.

Seu dispositivo pode est
de acesso LAN sem fio p
serviços de chamada via
ponto de acesso, seu dis
diversos serviços ao mes
chamadas via Internet é
são listadas; para alterá

Quando você está conec
Internet,  é exibido

Você pode ter um atalho
espera ativa ou pode ad
poderá se registrar manu
via Internet e ponto de ac
já estiver conectado a um
o dispositivo perguntará
do serviço.

Para fazer uma chamada
digite o número do telef
pressione a tecla Chama
numérico e alfabético, p
a tecla #. Para encerrar a 

Você também pode fazer 
e Log. Para fazer uma ch
e selecione Contatos, vá
Opções > Chamada de I
do Log, pressione  e s
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es para os serviços de chamada 
 e selecione Ferramentas > 
> Configurações.
po de chamada preferencial para 
one Opções > Alterar > Tipo de 
ar ou Chamada de Internet.
urações de serviço do serviço 
ções > Abrir.
em variar.

erramentas > Conectiv. > Tel. 
figurações > Configs.: .
es do serviço, selecione Tipo de 
 opções:

ar login automaticamente no 
rnet. Quando uma rede conhecida 

o conecta-se automaticamente 
ia Internet.

gin manualmente no serviço de 

n automático para as redes LAN 
ará periodicamente as redes LAN 
emanda de energia da bateria e 
Cham. recentes e Não atendidas, Ch. recebidas ou 
Nºs discados, vá até o contato desejado e selecione 
Opções > Chamada de Internet.

Se Chamada de Internet estiver definida como o tipo de 
chamada preferencial e o seu dispositivo estiver conectado 
a um serviço de chamadas via Internet, as chamadas serão 
feitas como chamadas via Internet por padrão.

O dispositivo suporta chamadas de voz na Internet 
(chamadas na rede). O dispositivo dá prioridade às chamadas 
de emergência, em relação às redes celulares. Se uma 
chamada de emergência usando redes celulares não tiver 
êxito, o dispositivo tentará fazer uma chamada de emergência 
por meio do provedor de chamadas via Internet. Devido à 
natureza da telefonia celular, utilize, quando possível, as 
redes de telefonia celular para fazer chamadas de emergência. 
Se você estiver dentro da área de cobertura da rede de 
telefonia celular, verifique se o telefone está ligado e pronto 
para fazer chamadas, antes de tentar fazer uma chamada 
de emergência. A capacidade de uma chamada de emergência 
utilizando a telefonia da Internet depende da disponibilidade 
de uma rede WLAN e da implementação, por parte do provedor 
de chamadas via Internet, das possibilidades de chamada 
de emergência. Entre em contato com o seu provedor de 
chamadas via Internet para verificar a capacidade para 
chamadas de emergência pela telefonia de Internet.

Configurações
Para exibir as configuraçõ
via Internet, pressione 
Conectiv. > Tel. Internet
Para exibir ou escolher o ti
chamadas discadas, seleci
chamada padrão > Celul
Para abrir a tela de config
selecionado, selecione Op
As opções disponíveis pod

Configurações de serviço
Pressione  e selecione F
Internet > Opções > Con
Para exibir as configuraçõ
login e uma das seguintes

Automático — para efetu
serviço de chamadas via Inte
é encontrada, o dispositiv
ao serviço de chamadas v

Manual — para efetuar lo
chamadas via Internet.

Se você usar o tipo de logi
sem fio, o dispositivo busc
sem fio, o que aumenta a d
reduz a sua vida útil.
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a postal e Opções > Alterar 
o (obtido junto à operadora) e 

rência telefônica
ara o primeiro participante.

ada para outro participante, 
ova chamada. A primeira 

aticamente retida.

ada for atendida, para conectar 
te à conferência telefônica, 
onferência.

ova pessoa à chamada, repita 
 Opções > Conferência > Adic. 
positivo suporta conferências 
 máximo, seis participantes, 

a em particular com um dos 
ne Opções > Conferência > 
 um participante e escolha 
cia telefônica fica retida no 
s participantes ainda podem 
cia telefônica. Depois de finalizar 
, selecione Opções > Adic. à 
ornar à conferência telefônica.
Selecione Redes conexão salvas para ver as redes de conexões 
reconhecidas pelo serviço de chamadas via Internet. Essas 
redes são usadas para efetuar login automático e são 
marcadas com  na lista das redes de conexão.

Selecione Editar configs. de serviço para abrir as 
configurações do serviço específico. Esta opção estará 
disponível somente se um plug-in de software específico 
do serviço tiver sido instalado no dispositivo.

Redes de conexão salvas
Para exibir ou remover as redes de conexão que você 
salvou para um serviço de chamada via Internet, pressione 

 e selecione Ferramentas > Conectiv. > Tel. Internet > 
Configurações > Configs.: > Redes conexão salvas. > 
Opções > Abrir.

Selecione Opções > Remover para remover uma rede de 
conexão do serviço.

Correios de voz e de vídeo
Para chamar o correio de voz ou de vídeo (serviços de rede, 
o correio de vídeo está disponível apenas na rede UMTS), 
pressione e mantenha pressionado  no modo de espera 
e selecione Correio de voz ou Correio de vídeo. Consulte 
também "Desvio de chamada", página 128 e "Chamadas de 
vídeo", página 98.

Para alterar o número de telefone do correio de voz ou de 
vídeo, pressione  e selecione Ferramentas > Utilitários > 

Cx. post. chs., uma caix
número. Digite o númer
pressione OK.

Fazer uma confe
1 Faça uma chamada p

2 Para fazer uma cham
selecione Opções > N
chamada fica autom

3 Quando a nova cham
o primeiro participan
selecione Opções > C

Para adicionar uma n
a etapa 2 e selecione
à conferência. O dis
telefônicas entre, no
incluindo você.

Para ter uma convers
participantes, selecio
Particular. Selecione
Particul.. A conferên
dispositivo. Os outro
continuar a conferên
a conversa particular
conferência para ret
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z do usuário principal para 
andos de voz.
ato é o nome ou o apelido salvo 
 ouvir a marca vocal sintetizada, 
o e selecione Opções > Repr. 

com uma marca vocal
arcas vocais pode ser difícil em 
hento ou durante uma emergência 
 dependa exclusivamente da 
m todas as circunstâncias.

agem por voz, o alto-falante é 
ositivo próximo de você para 

 por voz, no modo de espera, 
ressionada a tecla de seleção 
uvido compatível, com botão de 
onectado, mantenha pressionado 

uma discagem de voz.

oduzido e Fale agora é exibido. 
e ou o apelido salvo no cartão 

 uma marca vocal sintetizada 
ecido no idioma do dispositivo 
ome e o número. Após um tempo 
 o dispositivo disca o número.
Para desconectar um participante, selecione Opções > 
Conferência > Excluir participante, vá até o participante 
e selecione Excluir. 

4 Para encerrar a conferência telefônica ativa, pressione 
a tecla Encerrar.

Discagem rápida para um número 
de telefone
Para ativar a discagem rápida, pressione  e selecione 
Ferramentas > Configs. > Telefone > Chamada > 
Discagem rápida > Ativado.
Para atribuir um número de telefone a uma das teclas de 
discagem rápida (de  a ), pressione  e selecione 
Ferramentas > Utilitários > Disc. rápid.. Vá até a tecla à 
qual você deseja atribuir o número de telefone e selecione 
Opções > Atribuir.  está reservado para o correio de voz 
ou de vídeo. 
Para fazer chamadas no modo de espera, pressione a tecla 
de discagem rápida e a tecla Chamar.

Discagem de voz
O dispositivo suporta comandos de voz avançados. Os 
comandos de voz avançados não dependem da voz do 
falante, portanto, o usuário não precisa gravar as marcas 
vocais com antecedência. Em vez disso, o dispositivo cria 
uma marca vocal para as entradas em contatos e a compara 
com a palavra falada. O reconhecimento de voz no 

dispositivo adapta-se à vo
reconhecer melhor os com
A marca vocal de um cont
no cartão de contato. Para
abra um cartão de contat
marca vocal.

Fazer uma chamada 
Nota: O uso de m
um ambiente barul
e, portanto, nunca
discagem de voz e

Quando você utiliza a disc
ativado. Mantenha o disp
dizer uma marca vocal.

1 Para iniciar a discagem
pressione e mantenha p
direita. Se um fone de o
fone de ouvido, estiver c
esse botão para iniciar 

2 Um toque curto é repr
Diga claramente o nom
de contato.

3 O dispositivo reproduz
para o contato reconh
selecionado e exibe o n
limite de 2,5 segundos,
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e ISDN. As chamadas de vídeo não 
ra chamada de voz, de vídeo ou de 

endo vídeo (o destinatário não 
a rede não está transmitindo).

 de vídeo do seu dispositivo.

 de vídeo durante uma chamada 
ainda será cobrada como uma 
ique as tarifas com a operadora.

ada de vídeo, digite o número de 
 espera ou selecione Contatos e 

Chamar > Chamada de vídeo.

 frente é usada por padrão para 
ício da chamada de vídeo pode 
rdando imagem de vídeo é exibido. 

em-sucedida (por exemplo, 
são suportadas pela rede ou o 
 é compatível), você deverá 
tar uma chamada normal ou se 
u uma mensagem multimídia 

ará ativa quando você visualizar 
 ouvir o som pelo alto-falante. 
Se o contato reconhecido não estiver correto, 
selecione Avançar para ver uma lista com as demais 
correspondências ou Encerrar para cancelar a 
discagem de voz.

Se vários números forem salvos no mesmo nome, o dispositivo 
selecionará o número padrão, se estiver definido. Caso 
contrário, ele selecionará o primeiro número disponível, entre 
os seguintes: Celular, Celular (resid.), Celular (comerc.), 
Telefone, Telefone (resid.) e Tel. (comercial).

Chamadas de vídeo
Nota: Funções dependentes de disponibilidade e 
sujeitas a variações de acordo com a operadora ou 
provedor de serviços utilizado.

Ao fazer uma chamada de vídeo (serviço de rede), é 
possível assistir a um vídeo bidirecional em tempo real 
entre você e o destinatário da chamada. A imagem de 
vídeo ao vivo ou capturada pela câmera no dispositivo é 
exibida para o destinatário da chamada de vídeo. 

Para fazer uma chamada de vídeo, é necessário ter um 
cartão USIM e estar dentro da área de cobertura de uma 
rede UMTS. Para obter informações sobre disponibilidade e 
assinatura de serviços da chamada de vídeo, entre em 
contato com a operadora.

Uma chamada de vídeo pode ser feita apenas entre duas 
pessoas. A chamada de vídeo pode ser feita para um celular 

compatível ou um client
poderão ser feitas se out
dados estiver ativa.

Ícones: 

 Você não está receb
está enviando vídeo ou 

 Você negou o envio

Mesmo negando o envio
de vídeo, essa chamada 
chamada de vídeo. Verif

1 Para iniciar uma cham
telefone no modo de
escolha um contato.

2 Selecione Opções > 

A câmera secundária na
chamadas de vídeo. O in
demorar um pouco. Agua
Se a chamada não for b
chamadas de vídeo não 
dispositivo receptor não
especificar se deseja ten
deseja enviar um texto o
como alternativa.

A chamada de vídeo est
duas imagens de vídeo e
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l / Usar câm. secundária para 

e vídeo, pressione a tecla Encerrar.

nto de vídeo
pendentes de disponibilidade e 
s de acordo com a operadora ou 
os utilizado.

rviço de rede) para enviar um 
clipe do seu celular para outro 
e uma chamada de voz.

ídeo exige uma conexão UMTS.

uando você ativa o Compart. 
o-falante na chamada de voz ao 
cê também pode usar um fone 

 compartilhamento 

vídeo requer uma conexão UMTS, 
Compart. vídeo depende da 

TS. Entre em contato com a 
formações sobre a disponibilidade 

como sobre as tarifas associadas 
O destinatário da chamada pode negar o envio do vídeo 
( ) e, nesse caso, você ouvirá apenas o som e talvez 
visualize uma imagem fotográfica ou um desenho cinza no 
plano de fundo.

Para alterar entre a exibição do vídeo ou a detecção 
exclusiva do som, selecione Opções > Ativar ou Desativar > 
Enviando vídeo, Enviando áudio ou Enviando áudio/vídeo.

Para aumentar ou diminuir o zoom na imagem, pressione 
 ou .

Para alterar os locais das imagens de vídeo enviadas na 
tela, selecione Opções > Alt. ordem imagens.
Para direcionar o áudio para um fone compatível, com 
conectividade Bluetooth, conectado ao seu dispositivo, 
selecione Opções > Ativar viva-voz. Para direcionar o 
áudio de volta ao alto-falante do dispositivo, selecione 
Opções > Ativar o fone.

Para ajustar o volume durante uma chamada de vídeo, use 
a tecla de volume na lateral do dispositivo.

Para usar a câmera principal para o envio de vídeo, selecione 
Opções > Usar câmera principal. Para retornar à câmera 
secundária, selecione Opções > Usar câm. secundária.

Selecione Opções > Ativar ou Desativar para ativar ou 
desativar o vídeo ou o áudio, Alt. ordem imagens para 
alterar a ordem das imagens de vídeo enviadas, Ativar 
viva-voz ou Ativar o fone para ativar o viva-voz com um 
dispositivo compatível que suporta a conectividade Bluetooth, 

ou Usar câmera principa
selecionar uma câmera.

Para encerrar a chamada d

Compartilhame
Nota: Funções de
sujeitas a variaçõe
provedor de serviç

Use o Compart. vídeo (se
vídeo ao vivo ou um video
celular compatível durant

O compartilhamento de v

O alto-falante fica ativo q
vídeo. Para não usar o alt
compartilhar um vídeo, vo
de ouvido compatível.

Requisitos para o
de vídeo
Como o recurso Compart. 
sua capacidade de usar o 
disponibilidade da rede UM
operadora para obter mais in
do serviço e da rede, bem 
ao uso desse recurso.
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xão de pessoa para pessoa
ra pessoa também é conhecida 
rotocol (SIP). As configurações do 

nidas no dispositivo para que você 
ídeo.

onfigurações de perfil SIP e 
ivo. 

 enviar essas configurações 
u fornecer uma lista dos 

eço SIP de um destinatário, poderá 
ntato dessa pessoa. Pressione , 

ra o cartão do contato (ou crie um 
a). Selecione Opções > Adicionar 
ão ou Comp. exibição. Digite o 
 nomedeusuário@nomededomínio 
ndereço IP no lugar de um nome 

endereço SIP do contato, também 
mero de telefone, incluindo o 
plo +358, para compartilhar o 
 operadora).
0

Para usar o Compart. vídeo, faça o seguinte:

• Verifique se o dispositivo está configurado para conexões 
de pessoa para pessoa. Consulte "Configurações", 
página 100.

• Verifique se você tem uma conexão UMTS ativa e 
está dentro da cobertura de rede UMTS. Consulte 
"Configurações", página 100. Se você iniciar a sessão 
de compartilhamento enquanto estiver dentro da área 
de cobertura UMTS e ocorrer uma transferência para 
GSM, a sessão será encerrada, mas a chamada de voz 
continuará. Não será possível iniciar o Compart. vídeo 
se você não estiver dentro da área de cobertura da 
rede UMTS.

• Certifique-se de que o remetente e o destinatário 
estejam registrados na rede UMTS. Se você convidar 
alguém para uma sessão de compartilhamento e o 
dispositivo do destinatário não estiver dentro da área 
de cobertura da rede UMTS ou não tiver o recurso 
Compart. vídeo instalado ou se não houver conexões 
entre pessoas configuradas, esse destinatário não saberá 
que você está enviando um convite. Você receberá uma 
mensagem de erro avisando que o destinatário não 
pôde aceitar o convite.

Configurações
Configurações de cone
A conexão de pessoa pa
como Session Initiation P
perfil SIP devem ser defi
possa usar o Compart. v

Solicite à operadora as c
salve-as no seu disposit

A sua operadora poderá
via OTA (Over-The-Air) o
parâmetros necessários.

Se você conhecer o ender
digitá-lo no cartão de co
selecione Contatos e ab
novo cartão para a pesso
detalhe > Prot. In. Sess
endereço SIP no formato
(é possível utilizar um e
de domínio).

Se você não conhecer o 
será possível usar seu nú
código do país, por exem
vídeo (se suportado pela
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rtido antes do 
ntinuar?é exibido. Pressione OK.

ontato do destinatário forem 
o contato tiver vários endereços 
fone, incluindo o código do país, 
u o número desejado. Se o 
ero de telefone do destinatário 
igite o endereço SIP ou o número 

ndo o código do país, e pressione 
ite.

omeçará automaticamente 
aceitar o convite.

ausar a sessão de 
ecione Continuar para continuar 
ara avançar ou retroceder no 

 ou . Para reproduzir o clipe 
Reproduzir.

de compartilhamento, selecione 
chamada de voz, pressione a 
artilhamento de vídeo também 
a de voz ativa for encerrada.

 compartilhado, selecione Salvar 
lvar videoclipe compartilhado?. 
alvo na pasta Imags. e vídeos 
Configurações de conexão UMTS
Para configurar a conexão UMTS, faça o seguinte:

• Entre em contato com a operadora para assinar um 
contrato de uso da rede UMTS.

• Verifique se as configurações de conexão do ponto 
de acesso UMTS do dispositivo estão definidas 
adequadamente. Para obter ajuda, consulte 
"Conexão", página 129.

Compartilhar vídeo ao vivo 
ou videoclipe
1 Quando uma chamada de voz estiver ativa, selecione 

Opções > Compartilhar vídeo > Vídeo ao vivo e abra 
a proteção da lente na parte traseira.

Para compartilhar um videoclipe, selecione Opções > 
Compartilhar vídeo > Clipe gravado. Uma lista de 
videoclipes salvos é aberta no dispositivo. Selecione um 
clipe que você deseja compartilhar. Para visualizar o 
clipe, selecione Opções > Reproduzir.

2 Se você compartilhar vídeo ao vivo, o dispositivo enviará 
um convite para o endereço SIP adicionado ao cartão 
de contato do destinatário. 

Se você compartilhar um videoclipe, selecione Opções > 
Convidar. Talvez seja necessário converter o videoclipe 
em um formato adequado para poder compartilhá-lo. 

O clipe deve ser conve
compartilhamento. Co

Se as informações de c
salvas em Contatos e 
SIP ou números de tele
selecione o endereço o
endereço SIP ou o núm
não estiver disponível, d
de telefone dele, inclui
OK para enviar o conv

3 O compartilhamento c
quando o destinatário 

4 Selecione Pausa para p
compartilhamento. Sel
o compartilhamento. P
videoclipe, pressione 
novamente, pressione 

5 Para encerrar a sessão 
Parar. Para encerrar a 
tecla Encerrar. O comp
terminará se a chamad

Para salvar o vídeo ao vivo
para aceitar a pergunta Sa
O vídeo compartilhado é s
na Galeria.
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ilhamento de vídeo, selecione 
nto de vídeo também terminará 
va for encerrada.

cusar uma chamada
, pressione a tecla Chamar ou abra 

usical ao receber uma chamada, 

der uma chamada, pressione a 
tivou a função Encam. chamada >
 chamadas, recusar uma chamada 
rá essa chamada. Consulte "Desvio 
8.

ecusar para recusar uma chamada 
viar uma mensagem de texto para 

motivo pelo qual não foi possível 
ções > Enviar mens. texto. Para 
escrever uma mensagem de texto 
adas", página 127.

sar uma chamada 

a de vídeo,  é exibido. 
2

Se você acessar outros aplicativos enquanto compartilha 
um videoclipe, o compartilhamento será pausado. Para 
retornar à visualização de compartilhamento de vídeo e 
continuar o compartilhamento, no modo de espera ativa, 
selecione Opções > Continuar. Consulte "Modo de espera 
ativa", página 91.

Aceitar um convite
Quando alguém enviar um convite de compartilhamento, uma 
mensagem exibindo o nome ou o endereço SIP do remetente 
será exibida. Se o seu dispositivo não estiver definido como 
Silencioso, ele tocará quando o convite for recebido.
Se alguém enviar um convite de compartilhamento e o 
dispositivo estiver fora da área de cobertura da rede UMTS, 
você não saberá que recebeu um convite.

Ao receber um convite, selecione uma destas opções:

Aceitar — para ativar a sessão de compartilhamento.

Recusar — para recusar o convite. O remetente receberá 
uma mensagem informando que o convite foi recusado. 
Você também pode pressionar a tecla Encerrar para recusar 
a sessão de compartilhamento e desconectar a chamada 
de voz.

Quando você estiver recebendo um videoclipe, para 
desativar o som do clipe, selecione Sem áudio.

Para encerrar o compart
Parar. O compartilhame
se a chamada de voz ati

Atender ou re
Para atender a chamada
o slide.

Para desativar o toque m
selecione Silenciar.

Se você não quiser aten
tecla Encerrar. Se você a
Se ocupado para desviar
recebida também desvia
de chamada", página 12

Quando você selecionar R
recebida, será possível en
a pessoa, informando o 
atendê-la. Selecione Op
configurar essa opção e 
padrão, consulte "Cham

Atender ou recu
de vídeo
Ao receber uma chamad
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s de telefone de chamadas de 
as e discadas, pressione  e 
g > Cham. recentes. O dispositivo 
tendidas e recebidas somente se 
es e se ele estiver ligado e dentro 
.
 de chamadas recentes, selecione 
tes na tela principal de chamadas 
dos registros de chamadas, abra 
ione Opções > Apagar lista. 
ividual, abra um registro, vá até 

adas
 aproximada de suas chamadas 
ne  e selecione Ferramentas > 

 das chamadas e dos serviços 
adora pode variar, dependendo 
de, arredondamentos para 
s etc.
 duração de chamadas, selecione 
es. Para isso, é necessário o 
lte "Telefone e cartão SIM", 
Pressione a tecla Chamar para atender a chamada de 
vídeo. Permitir que imagem de vídeo seja enviada na 
chamada? é exibido. Para iniciar o envio da imagem de 
vídeo ao vivo, selecione Sim.

Se você não ativar a chamada de vídeo, o envio de vídeo 
também não será ativado e você ouvirá apenas o som de 
quem chama. Uma tela cinza substituirá a imagem de vídeo. 

Para substituir essa tela por uma imagem fotográfica 
capturada pela câmera no dispositivo, consulte "Chamadas", 
Imagem na ch. vídeo, página 127.

Para encerrar a chamada de vídeo, pressione a tecla Encerrar.

Espera de chamadas
É possível atender uma chamada enquanto outra chamada 
está em andamento ativando a função Espera de chamadas 
em Ferramentas > Configs. > Telefone > Chamada > 
Espera de chamadas (serviço de rede).

Para atender a chamada em espera, pressione a tecla 
Chamar. A primeira chamada fica retida.

Para alternar entre as duas chamadas, selecione Alternar. 
Para conectar uma chamada recebida ou uma chamada em 
espera com uma chamada ativa e se desconectar das 
chamadas, selecione Opções > Transferir. Para encerrar a 
chamada ativa, pressione a tecla Encerrar. Para encerrar 
ambas as chamadas, selecione Opções > Encerrar todas.

Log 
Para monitorar os número
voz não atendidas, recebid
selecione Ferramentas > Lo
registrará chamadas não a
a rede suportar essas funçõ
da área de serviço da rede
Para apagar todas as listas
Opções > Apagar ch. recen
recentes. Para apagar um 
o registro desejado e selec
Para apagar um evento ind
o evento e pressione .

Duração de cham
Para monitorar a duração
recebidas e discadas, pressio
Log > Duração da ch..

Nota: O valor real
cobrado pela oper
dos recursos da re
cobrança, imposto

Para zerar os contadores de
Opções > Zerar contador
código de bloqueio. Consu
página 123.
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ecione Opções > Filtrar e escolha 

mente o conteúdo do registro, o 
centes e os avisos de entrega de 
ções > Limpar log. Selecione Sim 
over um único evento do registro, 

o registro, selecione Opções > 
ão do log.

alvar um número de telefone 
tos, filtrar o registro, apagar o 
 definir a duração do registro 

log, todo o conteúdo do registro, 
chamadas recentes e os avisos de 
erão permanentemente excluídos.

ação de detalhes, é possível copiar 
lefone para a área de transferência 
 mensagem de texto, por exemplo. 
s > Copiar número.

or de dados do pacote a quantidade 
or quanto tempo uma determinada 
cote permanece ativa, vá até o 
ída indicado por Pac. e selecione 
4

Dados do pacote
Para verificar a quantidade de dados enviados e recebidos 
durante conexões de dados do pacote, pressione  e 
selecione Ferramentas > Log > Dados pacote. Por exemplo, 
você pode ser cobrado por conexões de dados do pacote de 
acordo com a quantidade de dados enviados e recebidos.

Monitorar todos os eventos 
de comunicação
Os ícones do Log são os seguintes:

 Eventos de comunicação de Entrada 

 Saída

 Perdidos

Para monitorar todas as chamadas de voz, mensagens de 
texto, conexões de dados e LAN sem fio registradas pelo 
dispositivo, pressione , selecione Ferramentas > Log e 
pressione  para abrir o registro geral.

Subeventos, como o envio de uma mensagem de texto em 
mais de uma parte, e conexões de dados do pacote são 
registrados como um evento de comunicação. As conexões 
com a caixa postal, com o centro de mensagens multimídia 
ou com as páginas da Web são exibidas como conexões de 
dados do pacote.

Para adicionar um número de telefone desconhecido do Log 
aos seus contatos, selecione Opções > Salvar em Contatos.

Para filtrar o registro, sel
um filtro.

Para apagar permanente
registro de chamadas re
mensagens, selecione Op
para confirmar. Para rem
pressione .

Para definir a duração d
Configurações > Duraç

Selecione Opções para s
desconhecido em Conta
conteúdo do registro ou
em Configurações.

Se você selecionar Sem 
bem como o registro de 
entrega de mensagens s

Dica: Na visualiz
um número de te
e colá-lo em uma
Selecione Opçõe

Para visualizar no contad
de dados transferidos e p
conexão de dados do pa
evento de entrada ou sa
Opções > Ver detalhes.
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ões do relógio, selecione 
pções > Configurações. 

m como os formatos de data 
 o som do alarme. Em Dias úteis 
etição dos dias da semana.

o telefone celular atualize as 
 e fuso horário no dispositivo 
Aplicativos > Relógio > Opções > 
peradora > Atualizar autom..

o relógio mundial, selecione 
uas vezes. Na visualização do 
l ver a hora em diferentes 
ades à lista, selecione Opções > 
vel adicionar no máximo 

tual, vá até ela e selecione 
dade atual. 

 principal do relógio e a hora no 
cordo com a cidade selecionada. 
rreta e se corresponde ao seu 
Aplicativos
Relógio 
Pressione  e selecione Aplicativos > Relógio. Para 
exibir os alarmes ativos e inativos, pressione . Para 
definir um novo alarme, selecione Opções > Novo alarme 
rápido. Quando um alarme está ativo,  é exibido.

Alarmes rápidos são definidos para as próximas 24 horas e 
não podem ser repetidos.

Para desativar o alarme enquanto está tocando, 
selecione Parar. Para interromper o alarme por 5 minutos, 
selecione Soneca.

Se no horário do alarme o dispositivo estiver desligado, ele 
ligará automaticamente e começará a soar o alarme. Se 
você selecionar Parar, o dispositivo perguntará se você 
deseja ativá-lo para chamadas. Selecione Não para desligar 
o dispositivo ou Sim para fazer e receber chamadas. Não 
selecione Sim quando o uso de celulares puder causar 
interferências ou perigo.

Para cancelar o próximo alarme, selecione Aplicativos > 
Relógio > Opções > Remov. despertador.

Para definir um novo alarme, selecione Aplicativos > 
Relógio ,pressione  e selecione Opções > Novo alarme. 
Defina a repetição, se necessário.

Para alterar as configuraç
Aplicativos > Relógio > O
Defina a hora e a data, be
e hora, o tipo do relógio e
selecione as opções de rep

Para permitir que a rede d
informações de hora, data
(serviço de rede), selecione 
Configurações >Hora da o

Relógio mundial
Para abrir a visualização d
Relógio e pressione  d
horário mundial, é possíve
cidades. Para adicionar cid
Adicionar cidade. É possí
15 cidades à lista.

Para definir a sua cidade a
Opções > Defin. como ci

A cidade é exibida na tela
dispositivo é alterada de a
Verifique se a hora está co
fuso horário.
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o podem ser transferidos para o 
tador compatível, transferidos 

 navegação ou enviados em uma 
omo anexo de e-mail ou através 
oth. É possível usar o Nokia 
Nokia Nseries PC Suite para 
o dispositivo.

os e softwares
 .sis,  um aplicativo Java,  
ão está totalmente instalado e 
á instalado na memória de massa.

instale e utilize aplicativos e 
 de fontes confiáveis, tais como 
icados pela Symbian ou que foram 
ste Java VerifiedTM.

erve o seguinte:

licativo, o número da versão e 
icante do aplicativo, selecione 
es.

es do certificado de segurança do 
icados, selecione Ver detalhes. 
ento de certificados", página 124.
6

Calculadora 
Pressione  e selecione Aplicativos > Calculad..

Nota: A calculadora tem uma precisão limitada e 
foi projetada para cálculos simples.

Notas 
Para escrever notas no formato .txt, pressione  e 
selecione Aplicativos > Notas.

Gerenciador de aplicativos 
Pressione  e selecione Aplicativos > Ger. aplicat.. 
Você pode instalar dois tipos de aplicativos e softwares 
no dispositivo:

• Aplicativos J2METM baseados na tecnologia JavaTM com 
a extensão .jad ou .jar ( ). 

• Outros aplicativos e softwares apropriados para o sistema 
operacional Symbian ( ). Os arquivos de instalação 
têm a extensão .sis. Só instale softwares projetados 
especificamente para o Nokia N81. Os fornecedores de 
software, em geral, mencionam o número do modelo 
oficial deste produto: o Nokia N81-1.

Os arquivos de instalaçã
dispositivo de um compu
por download durante a
mensagem multimídia, c
da conectividade Blueto
Application Installer do 
instalar um aplicativo n

Instalar aplicativ
 indica um aplicativo

indica que o aplicativo n
 que o aplicativo est

Importante: Só 
outros softwares
aplicativos certif
aprovados no te

Antes da instalação, obs

• Para ver o tipo de ap
o fornecedor ou fabr
Opções > Ver detalh

Para exibir os detalh
aplicativo, em Certif
Consulte "Gerenciam
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 dispositivo exibe as informações 
stalação. Se você estiver 
o sem uma assinatura digital ou 

sitivo exibirá um aviso. Continue 
e tiver certeza da origem e do 
.

 instalado, localize-o no menu e 
tir uma pasta padrão definida 
 instalado na pasta Aplicativos.

 software estão instalados ou 
ione Opções > Ver log.

positivo pode apenas suportar a 
ntivírus. O uso de mais de um 
cionalidade de antivírus pode 
ho e a operação ou fazer com 
are de funcionar.

ativos na memória de massa, os 
s) permanecerão na memória do 
dem ocupar grande quantidade 
azenamento de outros arquivos. 

ciente, utilize o Nokia Nseries PC 
s arquivos de instalação em um 

a, utilize o gerenciador de arquivos 
e instalação da memória do 
nciador de arquivos", página 74. 
• Se você instalar um arquivo que contenha uma 
atualização ou um reparo para um aplicativo existente, 
apenas poderá restaurar o aplicativo original se possuir 
o arquivo de instalação original ou uma cópia completa 
de segurança do pacote de software removido. Para 
restaurar o aplicativo original, remova o aplicativo 
atual e instale-o novamente do arquivo de instalação 
original ou da cópia de segurança.

• O arquivo .jar é necessário para a instalação de aplicativos 
Java. Se ele não for encontrado, o dispositivo solicitará 
que você faça o download desse arquivo. Se não houver 
um ponto de acesso definido para o aplicativo, selecione 
um. Durante o download do arquivo .jar, talvez seja 
necessário digitar um nome de usuário e uma senha para 
acessar o servidor. Obtenha-os junto ao fornecedor ou 
fabricante do aplicativo.

1 Para localizar um arquivo de instalação, pressione  e 
selecione Aplicativos > Ger. aplicat.. Como alternativa, 
pesquise na memória do dispositivo ou na memória 
de massa em Ger. arq. ou abra uma mensagem em 
Mensags. > Caixa entrada que contenha um arquivo 
de instalação.

2 Em Ger. aplicat., selecione Opções > Instalar. Em 
outros aplicativos, vá até o arquivo de instalação e 
pressione  para iniciá-lo.

Durante a instalação, o
sobre o progresso da in
instalando um aplicativ
um certificado, o dispo
a instalação somente s
conteúdo do aplicativo

Para iniciar um aplicativo
pressione . Se não exis
para o aplicativo, ele será

Para ver quais pacotes de
removidos e quando, selec

Importante: O dis
um aplicativo de a
aplicativo com fun
afetar o desempen
que o dispositivo p

Depois de instalar os aplic
arquivos de instalação (.si
dispositivo. Os arquivos po
de memória e impedir o arm
Para manter memória sufi
Suite para fazer backup do
PC compatível e, em seguid
para remover os arquivos d
dispositivo. Consulte "Gere
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. Na tela principal do Ger. aplicat., 
ecione Opções > Abrir para alterar 
adas a esse aplicativo específico.

e Aplicativos > Calendário. Para 
rada de calendário, vá até a data 
ões > Nova entrada e uma das 

brá-lo de um compromisso com 
as

er uma entrada geral para um dia

a 
ários 
s 
as a 

brá-
 
 em 
ta

. 
e, 

ora 
do alarme.
8

Se o arquivo .sis for um anexo de mensagem, exclua a 
mensagem da caixa de entrada de Mensagens.

Remover aplicativos e softwares
Vá até um pacote de software e selecione Opções > 
Remover. Selecione Sim para confirmar.
Se você remover um software, só poderá reinstalá-lo se 
possuir o pacote de software original ou uma cópia de 
backup completa do pacote removido. Ao remover um 
pacote de software, talvez não seja mais possível abrir os 
documentos criados com ele.
Se outro pacote de software depender do pacote removido, 
ele poderá parar de funcionar. Consulte a documentação 
do pacote de software instalado para obter detalhes.

Configurações
Selecione Opções > Configurações e escolha uma das 
seguintes opções:
Instalação software — selecione se o software Symbian, 
cuja assinatura digital não foi verificada, pode ser instalado.
Verific. certificados — selecione para verificar os 
certificados on-line antes de instalar um aplicativo.
Ender. Web padrão — defina o endereço padrão utilizado 
na verificação de certificados on-line.
Alguns aplicativos Java podem exigir o envio de uma 
mensagem ou uma conexão de rede a um ponto de acesso 
específico para fazer o download de dados ou de 

componentes adicionais
vá até um aplicativo e sel
as configurações relacion

Calendário 
Pressione  e selecion
adicionar uma nova ent
desejada, selecione Opç
seguintes opções:

1 Reunião — para lem
data e hora específic

Memo — para escrev

Data especial — par
lembrá-lo de anivers
ou datas especiais (a
entradas são repetid
cada ano)

Atividade — para lem
lo de uma tarefa que
precisa ser realizada
uma determinada da

2 Preencha os campos
Para definir um alarm
selecione Alarme > 
Ativado e digite a H
do alarme e a Data 
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ada data, selecione Opções > 

ressione .

alizações mensal, semanal ou 
sione .

alendário a um dispositivo 
ões > Enviar.

 for compatível com Tempo 
C), as informações de hora 
o recebidas poderão não ser 

io, selecione Opções > 
larme calend., Visualização 
 dia e Título visual. semanal.

s do calendário
vento por vez, vá até a 
cione Opções > Excluir 

ou Todas as entradas.

omo concluída, vá até ela na 
 e selecione Opções > Marcar 
Para adicionar a descrição de um compromisso, 
selecione Opções > Adicionar descrição.

3 Para salvar a entrada, selecione Concluído.

Atalho: Na visualização diária, semanal ou mensal 
do calendário, pressione qualquer tecla ( — ). 
Uma entrada de compromisso é aberta e os 
caracteres digitados são adicionados a Assunto. 
Na visualização de atividades, uma entrada de 
nota de atividade é aberta.

Quando o calendário soar um alarme para uma nota, 
selecione Silenciar para desativar o som do alarme do 
calendário. O texto do lembrete permanece na tela. Para 
encerrar o alarme do calendário, selecione Parar. Para 
definir o alarme como soneca, selecione Soneca.

É possível sincronizar o seu calendário com um PC compatível 
usando o Nokia Nseries PC Suite. Ao criar uma entrada de 
calendário, defina a opção de Sincronização desejada.

Selecione Opções para adicionar novas entradas, alterar 
configurações, ir até uma data específica, enviar uma nota 
de calendário para um dispositivo compatível, excluir 
entradas e marcar tarefas como concluídas.

Visualizações do calendário
Selecione Opções > Configurações para alterar o primeiro 
dia da semana ou a visualização exibida quando o 
calendário é aberto.

Para ir para uma determin
Ir para data. 

Para ir até a data atual, p

Para alternar entre as visu
diária e de atividade, pres

Para enviar uma nota de c
compatível, selecione Opç

Se o outro dispositivo não
Universal Coordenado (UT
das entradas de calendári
exibidas corretamente.

Para modificar o calendár
Configurações > Toque a
padrão, Semana inicia no

Gerenciar entrada
Para excluir mais de um e
visualização mensal e sele
entradas > Anteriores a 

Para marcar uma tarefa c
visualização de atividades
como feita.



Ap
lic

at
iv

os

11

pressione a tecla de navegação 

se a tecla de volume.

do conteúdo via OTA
m o uso de um ponto de acesso à 
 de acesso padrão. Outras permitem 
esso WAP.

e abrir apenas endereços URL 
to, o RealPlayer reproduzirá um 
ir um link para ele no Browser.

 conteúdo via OTA, selecione um 
a Galeria, em uma página da Web 
nsagem de texto ou multimídia.

o conteúdo ao vivo inicie, o 
o site e começa a carregá-lo. 
teúdo é salvo no dispositivo.

o RealPlayer
nfigurações do RealPlayer em 
l da operadora. Consulte "Dados e 
9. Para obter mais informações, 
 operadora.

figurações e escolha uma das 
0

Gravador 
Para gravar memos de voz, pressione  e selecione 
Aplicativos > Mídia > Gravador. Para gravar uma 
conversa telefônica, abra o Gravador durante uma 
chamada de voz. Ambas as partes ouvirão um toque a 
cada 5 segundos durante a gravação.

RealPlayer 
Pressione  e selecione Aplicativos > Mídia > RealPlayer. 
Com o RealPlayer, é possível fazer streaming de arquivos 
via OTA (over the air) sem precisar salvá-los primeiro no 
dispositivo ou reproduzir videoclipes salvos no dispositivo.

O RealPlayer suporta arquivos com as extensões .3gp, 
.mp4 ou .rm. No entanto, o RealPlayer não suporta 
necessariamente todos os formatos de arquivos ou todas 
as variações de formatos de arquivos.

No modo de visualização paisagem, use as teclas de mídia 
para controlar o player.

Reproduzir videoclipes
1 Para reproduzir um arquivo de mídia salvo, selecione 

Opções > Abrir e escolha uma das seguintes opções:

Clipes mais recent. — para reproduzir um dos últimos 
seis arquivos reproduzidos no RealPlayer.
Clipe salvo — para reproduzir um arquivo salvo na Galeria.

2 Vá até um arquivo e 
para reproduzi-lo.

Para ajustar o volume, u

Fazer streaming 
Muitas operadoras exige
Internet (IAP) como ponto
o uso de um ponto de ac

No RealPlayer, você pod
do tipo rtsp://. No entan
arquivo .ram se você abr

Para fazer streaming de
link de streaming salvo n
ou recebido em uma me

Antes que o streaming d
dispositivo se conecta a
Apenas o link para o con

Configurações d
Você pode receber as co
uma mensagem especia
configurações", página 3
entre em contato com a

Selecione Opções > Con
seguintes opções:
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ara iniciar ou continuar uma 
rio de MI; Contatos de MI para 
tus on-line dos contatos de MI; 
 ou continuar uma conversação 
rios de MI ou B-papos regist. 
 MI anterior salva.

ções de MI
igurações para acessar o serviço 
cê pode receber as configurações 
to especial da operadora ou do 
ferece o serviço MI. Consulte 

página 39. Você também pode 
onsulte "Configurações do 
gina 114.

dor MI
rvidor MI que está sendo 
lecione Opções > Fazer login. 
 MI em uso e salvar novos 
ulte "Configurações do servidor 
114.

e a senha e pressione  para 
ário e a senha para o servidor MI 
eradora.

cione Opções > Fazer logout.
Vídeo — para ajustar o contraste do vídeo ou permitir 
que o RealPlayer repita automaticamente os videoclipes 
quando eles terminarem de ser reproduzidos.

Streaming — entre em contato com a operadora para 
obter as configurações corretas.

Adobe Flash Player 
Para exibir, reproduzir e interagir com arquivos flash 
compatíveis projetados para telefones celulares, pressione 

 e selecione Aplicativos > Mídia > Flash Player. Vá até 
um arquivo flash e pressione .

MI — mensagens instantâneas 
Nota: Funções dependentes de disponibilidade e 
sujeitas a variações de acordo com a operadora ou 
provedor de serviços utilizado.

Pressione  e selecione Aplicativos > Mídia > MI.

O serviço MI (serviço de rede) permite que você converse 
com outras pessoas utilizando mensagens instantâneas e 
participe de fóruns de discussão (grupos de MI) com tópicos 
específicos. Diversas operadoras mantêm servidores de MI 
nos quais você pode efetuar login depois de se registrar em 
um serviço de MI. As operadoras podem se diferenciar no 
suporte para recursos.

Selecione Conversações p
conversação com um usuá
criar, editar ou exibir o sta
Grupos de MI para iniciar
em grupo com vários usuá
para exibir uma sessão de

Receber configura
É necessário salvar as conf
que você deseja utilizar. Vo
em uma mensagem de tex
provedor de serviços que o
"Dados e configurações", 
digitar as configurações. C
servidor de bate-papo", pá

Conectar ao servi
1 Para se conectar ao se

utilizado, abra MI e se
Para alterar o servidor
servidores de MI, cons
de bate-papo", página

2 Digite a ID do usuário 
fazer login. A ID do usu
são obtidas junto à op

3 Para fazer logout, sele
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— selecione a cor das mensagens 

 altere o toque reproduzido 
a nova mensagem instantânea.

s e grupos de MI
sualização Grupos de MI, selecione 
ível procurar por Nome do grupo, 
o usuário).

xibição Contatos de MI, selecione 
 de MI > Buscar no servidor. É 
ome do usuário, ID do usuário, 
ndereço de e-mail.

pos de MI
e MI exibe uma lista dos grupos de 
ocê está participando.

upo de MI salvo, pressione .

 de MI que não está na lista, mas 
nhece, selecione Opções > Entrar 

e MI, selecione Opções > Sair do 
2

Modificar as configurações de MI
Selecione Opções > Configurações > Preferências e 
escolha uma das seguintes opções:

Usar nome exib. tela (exibido somente se o servidor 
suportar grupos de MI) — para digitar um apelido, 
selecione Sim.

Mostrar minha dispon. — para permitir que os outros 
usuários o vejam quando estiver on-line, selecione 
Para todos.
Permitir mensagens de — para permitir mensagem de 
todos, selecione Todos.
Permitir convites de — para permitir convites apenas 
dos seus contatos de MI, selecione Só contatos de MI. 
Os convites de MI são enviados pelos contatos de MI que 
desejam que você participe de seus grupos.

Ordenar contatos MI — selecione como os contatos de MI 
são classificados: Alfabética ou Status on-line.

Rec. disponibilidade — para selecionar o modo como 
as informações sobre o status on-line ou off-line dos 
contatos de MI devem ser atualizadas, selecione 
Automaticamente ou Manualmente.

Contatos off-line — selecione se os contatos de MI com 
status off-line serão exibidos na lista de contatos de MI.

Cor própria mensagem — selecione a cor das mensagens 
instantâneas enviadas.

Cor de mens. recebida 
instantâneas recebidas.

Sinal de alerta de MI —
quando você recebe um

Procurar usuário
Para buscar grupos, na vi
Opções > Buscar. É poss
Tópico e Membros (ID d

Para buscar usuários, na e
Opções > Novo contato
possível pesquisar por N
Número do telefone e E

Participar de gru
A visualização Grupos d
MI salvos ou dos quais v

Para participar de um gr

Para participar do grupo
cuja ID do grupo você co
novo grupo

Para sair de um grupo d
grupo do MI.
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nversações
ões exibe uma lista dos 
a conversa com os quais você 
ersações em andamento são 
nte quando você sai do MI.

ão, vá até um participante e 

, escreva sua mensagem e 

nversas sem fechar a conversa, 
har a conversa, selecione 
rs..
versa, selecione Opções > 

de uma conversa nos contatos de 
dic. à lista cont. MI.
máticas a mensagens recebidas, 
r resp. autom.. Você ainda 
s.

de MI, é possível recuperar listas 
do servidor ou adicionar um novo 
a lista de contatos. Quando você 

 lista de contatos de bate-papo 
rá recuperada automaticamente.
Bate-papo
Nota: Funções dependentes de disponibilidade e 
sujeitas a variações de acordo com a operadora ou 
provedor de serviços utilizado.

Depois de entrar em um grupo de MI, você poderá ver as 
mensagens que estão sendo trocadas no grupo e enviar 
suas próprias mensagens.

Para enviar uma mensagem, escreva o texto no campo do 
editor de mensagem e pressione .

Para enviar uma mensagem particular para um participante, 
selecione Opções > Enviar mens. partic..

Para responder a uma mensagem particular recebida, 
selecione a mensagem e Opções > Responder.

Para convidar contatos de MI que estão on-line para participar 
do grupo de MI, selecione Opções > Enviar convite.

Para impedir o recebimento das mensagens de determinados 
participantes, selecione Opções > Opções de bloqueio.

Gravar bate-papos
Para gravar as mensagens trocadas durante uma conversa 
ou enquanto você participa de um grupo de MI, selecione 
Opções > Gravar bate-papo. Para interromper a gravação, 
selecione Opções > Interr. gravação. Para exibir os bate-
papos gravados, na tela principal, selecione B-papos regist..

Exibir e iniciar co
A visualização Conversaç
participantes individuais d
está conversando. As conv
encerradas automaticame

Para exibir uma conversaç
pressione .
Para continuar a conversa
pressione .
Para retornar à lista de co
selecione Voltar. Para fec
Opções > Encerrar conve
Para iniciar uma nova con
Nova conversação.
Para salvar o participante 
MI, selecione Opções > A
Para enviar respostas auto
selecione Opções > Ativa
poderá receber mensagen

Contatos de MI
Na visualização Contatos 
de contatos de bate-papo 
contato de bate-papo a um
efetuar login no servidor, a
utilizada anteriormente se
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blog em seu dispositivo, 
e Aplicativos > Mídia > 
rir.

nação de software para telefone 
 um diário multimídia dos itens 
ositivo. O Lifeblog organiza fotos, 

 de texto, mensagens multimídia e 
 seguindo uma cronologia que 
 buscar, compartilhar, publicar e 
eblog PC e o Nokia Lifeblog Mobile 
e ou publique seus itens em blog 
 possam vê-los.

la automaticamente seus itens 
g do dispositivo para navegar em 

ras pessoas ou publicá-los na Web. 
a um PC compatível usando um 
atível ou a conectividade Bluetooth 
izar os itens do dispositivo com o 

ita a navegação e a busca de itens 
tivo. Por meio da transferência 
botão e usando um cabo de dados 
Bluetooth, suas fotos, vídeos, 
imídia favoritas serão transferidas 
vo.
4

Configurações do servidor de bate-papo
Selecione Opções > Configurações. Você pode receber as 
configurações em uma mensagem de texto especial da 
operadora ou do provedor de serviços que oferece o serviço 
de bate-papo. A ID do usuário e a senha são fornecidos 
pela operadora quando você se registra no serviço. 
Se você não souber a ID do usuário ou a senha, entre em 
contato com a operadora.

Servidores — exibe uma lista de todos os servidores 
MI definidos.

Servidor padrão — altere o servidor MI ao qual você deseja 
se conectar.

Tipo de login de MI — para fazer o login automaticamente 
quando você iniciar o MI, selecione Ativ. aplic. iniciar.

Para adicionar um novo servidor à lista dos servidores MI, 
selecione Servidores > Opções > Novo servidor. Digite as 
seguintes configurações:

Nome do servidor — o nome do servidor de bate-papo

Ponto acesso em uso — o ponto de acesso que você deseja 
usar para o servidor.

Endereço Web — o endereço URL do servidor MI.

ID do usuário — a identificação do usuário

Senha — a sua senha de login

Nokia Lifeblog
Para iniciar o Nokia Life
pressione  e selecion
Lifeblog > Opções > Ab

O Lifeblog é uma combi
celular e PC que mantém
coletados com o seu disp
vídeos, sons, mensagens
publicações em weblogs
permite a você navegar,
fazer backup. O Nokia Lif
permitem que você envi
para que outras pessoas

O Lifeblog Mobile contro
multimídia. Use o Lifeblo
itens, enviá-los para out
Conecte seu dispositivo 
cabo de dados USB comp
para transferir e sincron
seu PC compatível.

O Nokia Lifeblog PC facil
coletados com o disposi
realizada com um único 
USB ou a conectividade 
textos e mensagens mult
de volta para o dispositi
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ecido com o seu dispositivo.

 PC Suite (inclui os drivers do 
 Nokia para conexão USB).

 PC. 

 ainda não estiver instalado 
o mesmo tempo que o Lifeblog 

spositivo e o PC
itivo a um PC compatível usando 
mpatível:

talado o Nokia Nseries PC Suite 
M).

os USB ao dispositivo e ao PC. O 
 Suite. Ao conectar o dispositivo 
z depois de instalar o Nokia 
 instala o driver específico para 
de demorar um pouco.

blog PC.

itivo a um PC compatível usando 
tooth:

talado o Nokia Nseries PC Suite 
Para manter a proteção, você pode fazer backup de seu 
banco de dados do Nokia Lifeblog usando o seu disco 
rígido, CDs ou DVDs compatíveis, uma unidade removível 
ou uma unidade de rede compatível. Além disso, você pode 
publicar itens em seu weblog (blog).

Para obter mais informações sobre os serviços de weblog 
e sua compatibilidade com o Nokia Lifeblog, visite o site, 
em inglês, www.nokia.com/lifeblog ou pressione F1 no 
aplicativo Lifeblog PC para abrir a Ajuda do Nokia Lifeblog.

Instalação no PC
É necessário instalar o Nokia Lifeblog PC (fornecido no 
DVD-ROM) em um PC compatível antes de usá-lo.

Antes de instalar o Nokia Lifeblog em um PC compatível, os 
seguintes itens são necessários:

• Processador Intel Pentium com 1 GHz ou equivalente, 
128 MB de RAM

• 400 MB de espaço disponível no disco rígido (se Microsoft 
DirectX e o Nokia Nseries PC Suite estiverem instalados)

• Capacidade gráfica de resolução de 1024x768 e cores 
de 24 bits

• Placa de vídeo de 32 MB

• Microsoft Windows 2000 ou Windows XP

Para instalar o Lifeblog no PC:

1 Insira o DVD-ROM forn

2 Instale o Nokia Nseries
cabo de conectividade

3 Instale o Lifeblog para

Se o Microsoft DirectX 9.0
no PC, ele será instalado a
para PC.

Conectar o seu di
Para conectar o seu dispos
um cabo de dados USB co

1 Certifique-se de ter ins
(disponível no DVD-RO

2 Conecte o cabo de dad
Modo USB deve ser PC
no PC pela primeira ve
Nseries PC Suite, o PC
seu dispositivo. Isso po

3 Inicie o aplicativo Life

Para conectar o seu dispos
a tecnologia sem fio Blue

1 Certifique-se de ter ins
no seu PC.

www.nokia.com/lifeblog
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 do tempo e 

kia Lifeblog no seu dispositivo, 
 tempo é aberta e exibe os itens 
r os favoritos salvos, selecione 
.

PC, existem várias formas de 
s Linha do tempo e Favoritos. A 
over o controle deslizante, para 

orma rápida ou lenta. Como 
rra do tempo para selecionar uma 
 data ou use as teclas de seta.

lhores itens do Lifeblog, envie-os 
rnet para que outras pessoas vejam.

essário criar uma conta em um 
um ou mais weblogs utilizados 
ações e adicionar a conta de 
rviço de weblog recomendado 
o TypePad da Six Apart, no site, 
.com.

ionar a conta do weblog no Nokia 
es > Definições > Blog. No PC, 
a Gerenciador de contas de blog.
6

2 Certifique-se de ter pareado o dispositivo e o PC por 
meio da tecnologia sem fio Bluetooth com o Get 
Connected do Nokia Nseries PC Suite (disponível no 
DVD-ROM). Para obter mais informações sobre o Nokia 
Nseries PC Suite, consulte os manuais disponíveis 
nas páginas de suporte de produto do Nokia N81 em 
www.nokia.com.br/meucelular. Para obter mais 
informações sobre a conectividade Bluetooth, consulte 
o Manual do Usuário do seu dispositivo.

3 Ative a conectividade Bluetooth em seu dispositivo e 
no PC.

Copiar itens
Para copiar os itens novos ou editados do dispositivo para 
o PC, e copiar os itens selecionados do PC para o dispositivo:

1 Conecte o dispositivo ao PC.

2 Inicie o aplicativo Lifeblog no PC.

3 No aplicativo Lifeblog PC, selecione Arquivo > Copiar 
do telefone e para o telefone.

Os novos itens do dispositivo são copiados para o PC. Os 
itens da visualização Para o celular no PC serão copiados 
no dispositivo.

Navegar na linha
nos favoritos
Quando você inicia o No
a visualização Linha do
de multimídia. Para abri
Opções > Ver favoritos

Ao iniciar o Lifeblog no 
navegar nas visualizaçõe
maneira mais rápida é m
frente ou para trás, de f
alternativa, clique na ba
data, use o recurso Ir p/

Publicar na Web
Para compartilhar os me
para o seu weblog na Inte

Em primeiro lugar, é nec
serviço de weblog, criar 
como destino das public
weblog ao Lifeblog. O se
para o Nokia Lifeblog é 
em inglês, www.typepad

No dispositivo, para adic
Lifeblog, selecione Opçõ
edite as contas na janel

www.nokia.com.br/meucelular
www.typepad.com
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er usado na lista Publicar em: .

botão Enviar.

 outras fontes
e seu dispositivo, você também 
eg e .3gp, videoclipes .mp4, 
quivos de texto .txt de outras 
pastas de seu disco rígido) para 

 PC compatível para o Lifeblog 

 Favoritos, selecione Arquivo > 
nela Importar é aberta.

ocalizar o arquivo de imagem, 
 navegue em outras pastas para 
eseja importar. Use a lista Buscar 
tras unidades ou aplicações.

m arquivo ou vários arquivos. 
 o conteúdo desses itens no 

mportar a pasta (incluindo as 
vos selecionados.
Para publicar itens na Web do dispositivo, faça o seguinte:

1 Em Linha do tempo ou Favoritos, selecione os itens 
que você deseja publicar na Web.

2 Selecione Opções > Publicar na Web.

3 Se você estiver utilizando o recurso pela primeira vez, 
o Lifeblog recuperará uma lista de weblogs do servidor 
de weblog.

4 A caixa de diálogo de publicação no weblog é aberta. 
Selecione o weblog que você deseja usar da lista Publicar 
em: . Se você criou weblogs, para atualizar a lista de 
weblogs, selecione Opções > Atualizar lista de blog. 

5 Digite um título e uma legenda para a publicação. Você 
também pode escrever uma história ou descrição mais 
longa no campo de texto do corpo.

6 Ao finalizar, selecione Opções > Enviar.

Para publicar itens na Web do seu PC, faça o seguinte:

1 Em Linha do tempo ou Favoritos, selecione os itens 
(no máximo 50) que deseja publicar na Web.

2 Selecione Arquivo > Publicar na Web.... A janela 
Publicar na Web é aberta.

3 Digite um título e uma legenda para a publicação. Você 
também pode escrever uma história ou descrição mais 
longa no campo de texto do corpo.

4 Selecione o weblog a s

5 Ao finalizar, clique no 

Importar itens de
Além das imagens .jpeg d
pode importar imagens .jp
arquivos de som .amr e ar
fontes (como CD, DVD ou 
o Lifeblog.

Para importar itens de um
para PC, faça o seguinte:

1 Em Linha do tempo ou
Importar do PC.... A ja

2 Navegue na lista para l
vídeo, som ou texto, ou
localizar o arquivo que d
em para navegar em ou

3 Selecione uma pasta, u
Você poderá visualizar
painel Visualizar: .

4 Clique em Abrir para i
subpastas) ou os arqui
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atação da memória do dispositivo. 
precise restaurar as chaves de 
 do dispositivo fiquem corrompidos.
conteúdo protegido por WMDRM, 
 conteúdo serão perdidos em caso 
ria do dispositivo. Você também 
e ativação e o conteúdo caso os 
jam corrompidos. Perder as chaves 
do pode limitar a possibilidade de 
onteúdo no dispositivo. Para obter 
 em contato com a operadora.
ção podem estar conectadas a 
o e o conteúdo protegido poderá 
 cartão SIM estiver inserido 

 ativação dos direitos digitais 
tivo, pressione  e selecione 
havs. ativ. e uma destas opções:
ize as chaves associadas a um ou 
 as chaves cujo período de 

eçou.
e as chaves que não são válidas, 
do arquivo de mídia foi excedido 
 de mídia protegido no dispositivo 
ção conectada.
as chaves sem nenhum arquivo de 
ositivo.
8

Gerenciamento de 
direitos digitais 
Os proprietários de conteúdo podem usar diferentes tipos 
de tecnologia para gerenciamento de direitos digitais 
(DRM), a fim de proteger sua propriedade intelectual, 
inclusive direitos autorais. Este dispositivo utiliza vários 
tipos de software DRM que dão acesso ao conteúdo protegido 
por DRM. Com este dispositivo, você pode acessar o conteúdo 
protegido com WMDRM 10, OMA DRM 1.0 e OMA DRM 
2.0. Se algum software DRM não proteger o conteúdo, os 
proprietários de conteúdo podem solicitar a revogação da 
capacidade do software DRM de acessar novos conteúdos 
protegidos por DRM. A revogação também poderá impedir a 
renovação do conteúdo protegido por DRM que já está no 
dispositivo. A revogação do software DRM não afeta o uso 
do conteúdo protegido por outros tipos de DRM nem o uso 
de um conteúdo não protegido por DRM.

O conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais 
(DRM) acompanha uma chave de ativação associada que 
define os seus direitos de uso desse conteúdo.

Se o dispositivo possuir conteúdo protegido por OMA DRM, 
para fazer o backup das chaves de ativação e do conteúdo, 
use o recurso de backup do Nokia Nseries PC Suite. Outros 
métodos de transferência talvez não transfiram as chaves 
de ativação que precisam ser restauradas com o conteúdo 
para que você possa continuar usando o conteúdo protegido 

por OMA DRM após a form
Além disso, talvez você 
ativação caso os arquivos
Se o dispositivo possuir 
as chaves de ativação e o
de formatação da memó
pode perder as chaves d
arquivos do dispositivo se
de ativação ou o conteú
reutilização do mesmo c
mais informações, entre
Algumas chaves de ativa
um cartão SIM específic
ser acessado apenas se o
no dispositivo.
Para exibir as chaves de
armazenadas no disposi
Aplicativos > Mídia > C
Chaves válidas — visual
mais arquivos de mídia e
validade ainda não com
Chaves inval. — visualiz
pois o período para uso 
ou porque há um arquivo
sem uma chave de ativa
Fora de uso — visualize 
mídia conectado no disp
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 no site, em inglês, 
r/support/forums/.

ma unidade para outra, pressione 
> Trabalho> Conversor.

cisão limitada e erros de 
correr.

one a medida que deseja usar.

dade, selecione a unidade a partir 
r. No próximo campo Unidade, 

ra a qual deseja converter.

antid., digite o valor que deseja 
po Quantid. altera 
 exibir o valor convertido.

se e as taxas de câmbio
 Opções > Taxas de câmbio. 

 de moeda, você deve selecionar 
ar as taxas de câmbio. A taxa da 

 moeda base, você deve digitar 
câmbio, pois todas as taxas 
inidas são zeradas.
Para adquirir mais tempo de uso para um arquivo de mídia 
ou prorrogá-lo, selecione Opções > Obter nova chave.
Para exibir informações detalhadas, por exemplo, o status 
de validade e a possibilidade de envio do arquivo, vá até 
uma chave de ativação e pressione .

Adobe Reader 
Com o Adobe Reader, é possível ler documentos em .pdf na 
tela do seu dispositivo.
Este aplicativo foi otimizado para o conteúdo do documento 
em .pdf no celular e outros telefones celulares, e fornece 
apenas um conjunto limitado de recursos comparado com 
as versões do PC.
Para abrir os documentos, pressione  e selecione 
Aplicativos > Trabalho> Adobe PDF. Os arquivos recentes 
são listados na visualização do arquivo. Para abrir um 
documento, vá até ele e pressione .

Use Ger. arq. para navegar e abrir documentos 
armazenados no dispositivo.

Mais informações
Para obter mais informações, visite o site 
www.adobe.com.br.

Para compartilhar perguntas, sugestões e informações 
sobre o aplicativo, visite o Adobe Reader para fórum 

de usuário do Symbian OS
http://www.adobe.com/b

Conversor 
Para converter medidas de u

 e selecione Aplicativos

O Conversor tem uma pre
arredondamento podem o

1 No campo Tipo, seleci

2 No primeiro campo Uni
da qual deseja converte
selecione a unidade pa

3 No primeiro campo Qu
converter. O outro cam
automaticamente para

Definir a moeda ba
Selecione Tipo > Moeda >
Antes de fazer conversões
uma moeda base e adicion
moeda base é sempre 1.

Nota: Ao alterar a
as novas taxas de 
anteriormente def

www.adobe.com.br
http://www.adobe.com/br/support/forums/
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ções relacionadas à tela, ao modo 
ade geral do dispositivo, pressione 
tas > Configurações > Geral > 

 que você altere os toques do 
do perfil atualmente ativo.

licativo Temas. Consulte "Alterar 
vo", página 90.

oz abre as configurações para o 
. Consulte "Comandos de voz", 

u  para ajustar o brilho da tela.

uste o tamanho do texto e dos 

energia — selecione o intervalo de 
ia de energia fica ativada.

a — a nota ou o logotipo de 
mente sempre que o dispositivo 
ão para usar a imagem padrão, 
 nota de abertura ou Imagem para 
 da Galeria.
0

Configurações 
Para alterar as configurações, pressione  e selecione 
Ferramentas > Configurações. Vá até Geral, Telefone, 
Conexão ou Aplicativos e pressione . Vá até uma 
configuração ou um grupo de configurações que deseja 
alterar e pressione .
Algumas configurações podem ser predefinidas para 
o dispositivo pela operadora e talvez não seja 
possível alterá-las.

Geral 
Para editar as configurações gerais do dispositivo ou 
restaurar as configurações padrão, pressione  e selecione 
Ferramentas > Configs. > Geral > Personalização, Data 
e hora, Funções do slide, Modo Economia, Acessórios, 
Segurança, Configurações de fábrica, Roda Navi 
ou Posicionamento.
Para Data e hora, consulte "Relógio", página 105.

Personalização 
Pressione  e selecione Ferramentas > Configurações > 
Geral > Personalização > Tela para ajustar o brilho da 
tela, selecionar a fonte e o tamanho dos ícones, ajustar o 
tempo da economia de energia, selecionar a tela de 
abertura e o tempo da luz de fundo.

Para editar as configura
de espera e à funcionalid

 e selecione Ferramen
Personalização.

A opção Toques permite
calendário, do relógio e 

A opção Temas abre o ap
a aparência do dispositi

A opção Comandos de v
aplicativo Comands. voz
página 75.

Tela
Brilho — pressione  o

Tamanho da fonte — aj
ícones na tela.

Tempo da economia de 
tempo em que a econom

Nota / Logo de abertur
abertura é exibido breve
é ligado. Selecione Padr
Texto para escrever uma
selecionar uma imagem
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terar o idioma dos textos da tela 
 afetará o formato usado para 

res utilizados, por exemplo, em 
ciona o idioma de acordo com as 
. Quando o idioma do texto da 

vo reinicia.

ara Idioma do telefone ou 
da aplicativo no seu dispositivo 
 ativa até que você altere 
ações.

r o idioma afeta os caracteres e 
poníveis ao escrever texto com o 
 previsto.

 desative a entrada de texto 
ativar para todos os editores 
o de texto previsto não está 
diomas.

urações relacionadas ao idioma, 
escrita e do telefone, o formato 
ores e o vocabulário da entrada 
Tempo da luz — selecione um tempo limite após o qual a 
luz de fundo da tela será desligada.

Modo de espera
Espera ativa — use atalhos para aplicativos no modo de 
espera. Consulte "Modo de espera ativa", página 91.

Pressione  e selecione Ferramentas > Configs. > Geral > 
Personalização > Modo de espera para usar atalhos no 
modo de espera, selecione os aplicativos de atalho, atribua 
os atalhos às teclas de seleção e desative ou ative o logotipo 
da operadora, se disponível.

Aplics. espera ativa — selecione os atalhos de 
aplicativos que serão exibidos no modo de espera ativa. 
Essa configuração estará disponível apenas se a opção 
Espera ativa estiver ativada.

Atalhos > Tecla de seleção esquerda e Tecla de seleção 
direita — atribua um atalho para as teclas de seleção no 
modo de espera.

Você também pode atribuir atalhos de teclado para 
diferentes usos da tecla de navegação. Os atalhos da tecla 
de navegação não estarão disponíveis se a espera ativa 
estiver ativada.

Logo operadora — essa configuração estará disponível se 
você recebeu e salvou o logotipo da operadora. Selecione 
Desativar se desejar que o logotipo seja exibido.

Idioma
Idiomas do telefone — al
no seu dispositivo também
data e hora e os separado
cálculos. Automático sele
informações no cartão SIM
tela é alterado, o dispositi

Alterar as configurações p
Idioma de escrita afeta ca
e a alteração permanecerá
novamente essas configur

Idioma de escrita — altera
os caracteres especiais dis
uso do dicionário de texto

Texto previsto — ative ou
previsto em Ativar ou Des
do dispositivo. O dicionári
disponível para todos os i

É possível alterar as config
por exemplo, o idioma de 
de data e hora, os separad
de texto previsto.
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 Ferramentas > Configurações > 
o para habilitar ou desabilitar o 
do de economia de energia.

sobre os indicadores do acessório, 
senciais", página 15.

íveis dependem do tipo de 
 acessório e escolha uma das 

 perfil que você deseja ativar 
 determinado tipo de acessório 
o. Consulte "Perfis — definir 

 defina se você deseja que o 
chamada automaticamente após 
o de toque for definido como 
o atendimento automático 

es permanecerão acesas ou se 
tempo limite. Essa configuração 
 todos os acessórios.

Y ou uma Extensão indutiva, ative 
. Para ativar o TTY, selecione TTY > 
ivar a extensão indutiva, selecione 
ar extensão indutiva > Sim.
2

Funções do slide
Pressione  e selecione Ferramentas > Configs. > 
Geral > Manus. f.deslz. para escolher se as chamadas 
serão atendidas ao abrir do slide ou serão encerradas ao 
fechá-lo. Além disso, escolha se o teclado será bloqueado 
ao fechar o slide.

Abrir slide — para atender as chamadas recebidas abrindo 
o slide, selecione Atender chamada recebida ou Chamada 
não atendida.

Fechar slide — para encerrar as chamadas ativas fechando 
o slide, selecione Encerrar chamada ativa ou Continuar 
chamada ativa.

Ativação proteç. teclado — para definir se o teclado deverá 
ser bloqueado ao fechar o slide, selecione Ativar ao fechar 
o slide ou Desativar ao fechar o slide.. Para ser perguntado 
sempre que fechar o slide, selecione Perg. sempre.

Modo de economia
Pressione  e selecione Ferramentas > Configurações > 
Geral > Modo de economia para habilitar ou desabilitar o 
LED intermitente no modo de economia de energia.

Selecione Desativar para desabilitar o LED de economia de 
energia no modo de economia.

Acessórios 
Pressione  e selecione
Geral > Confs. acessóri
LED intermitente no mo

Para obter informações 
consulte "Indicadores es

As configurações dispon
acessório. Selecione um
seguintes opções:

Perfil padrão — defina o
sempre que conectar um
compatível ao dispositiv
toques", página 88.

Atendimento autom. —
dispositivo atenda uma 
cinco segundos. Se o tip
Um bipe ou Silencioso, 
será desabilitado.

Luzes — defina se as luz
serão desligadas após o 
não está disponível para

Se você estiver usando TT
o item no seu dispositivo
Usar TTY > Sim. Para at
Extensão indutiva > Us
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ara evitar o uso não autorizado, 
po limite após o qual o 
amente bloqueado. Um 
 pode ser usado até que o código 
igitado. Para desativar o período 
elecione Nenhum.

digos PIN e de bloqueio", 

travado, poderá ser possível ligar 
ncia oficial programado.

ar o dispositivo manualmente, 
a lista de comandos é exibida. 
elefone.

do — você pode definir o 
 código de bloqueio quando 
ido for inserido. O dispositivo 
ões SIM reconhecidos como 

possível especificar um grupo de 
ê pode telefonar e que podem 
o de rede).

itadas a grupos fechados de 
 possível ligar para o número de 
mado no dispositivo.
Segurança 
Para editar as configurações relacionadas à segurança, 
pressione  e selecione Ferramentas > Configurações > 
Geral > Segurança > Telefone e cartão SIM, Gerenc. 
certificado ou Módulo de segurança.

Telefone e cartão SIM
Solicitação cód. PIN — quando está ativa, o código é 
solicitado sempre que o dispositivo é ligado. Desativar a 
solicitação do código PIN (Número de Identificação 
Pessoal) pode não ser permitida em alguns cartões SIM.

Código PIN, código PIN2 e Código de bloqueio — é 
possível alterar o código de bloqueio, o código PIN e o 
código PIN2. Esses códigos podem incluir somente 
números de 0 a 9. Se você esquecer um desses códigos, 
entre em contato com a operadora. Consulte "Glossário de 
códigos PIN e de bloqueio", página 124.

Não utilize códigos de acesso semelhantes aos números 
oficiais de emergência, para evitar a discagem acidental 
desses números.

Per. trav. autom. teclado — selecione se o teclado ficará 
bloqueado quando o seu dispositivo estiver inativo por um 
determinado período de tempo.

Dica: Para bloquear ou desbloquear o teclado 
manualmente, pressione a tecla de bloqueio.

Per. trav. autom. tel. — p
você pode definir um tem
dispositivo será automatic
dispositivo bloqueado não
de bloqueio correto seja d
de bloqueio automático, s

Consulte "Glossário de có
página 124.

Mesmo com o dispositivo 
para o número de emergê

Dica: Para bloque
pressione . Um
Selecione Travar t

Bloq. se cart. SIM altera
dispositivo para solicitar o
um cartão SIM desconhec
mantém uma lista de cart
cartões do proprietário.

Grupo fech. usuários — é 
pessoas para as quais voc
telefonar para você (serviç

Mesmo com chamadas lim
usuários, ainda poderá ser
emergência oficial progra
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go, entre em contato com 

esbloqueio pessoal) e código PUK2 
itos) são necessários para alterar 

 respectivamente. Se os códigos 
m o cartão SIM, entre em contato 
tão SIM que está em seu 

igo (oito dígitos) é necessário para 
bloqueado. Se o código não for 
USIM, entre em contato com a 
 que está em seu dispositivo.

ertificados
 garantem a segurança; eles são 
a origem do software.

nciamento de certificados, você 
s certificados de autoridade 
tivo. Pressione  para ver uma 
oais, se disponíveis.

evem ser utilizados para conexão 
utro site ou servidor remoto 
ue envolvam a transferência de 
is. Além disso, devem ser utilizados 
rus ou de outros softwares 
ara verificar a autenticidade de 
zer o download e a instalação.
4

Confirmar serv. SIM — é possível definir o dispositivo para 
exibir mensagens de confirmação quando você estiver 
usando um serviço do cartão SIM (serviço de rede).

Glossário de códigos PIN e de bloqueio
Se você esquecer um desses códigos, entre em contato com 
a operadora.

Código PIN — esse código protege o cartão SIM contra o 
uso não autorizado. O código PIN (de quatro a oito dígitos), 
em geral, é fornecido com o cartão SIM. Se você digitar 
o código PIN incorreto três vezes consecutivas, o código 
será bloqueado e você precisará do código PUK para 
desbloqueá-lo.

Código UPIN — esse código pode ser fornecido com o 
cartão USIM. O cartão USIM é uma versão aprimorada 
do cartão SIM, sendo suportado por celulares UMTS.

Código PIN2 — esse código (de quatro a oito dígitos) é 
fornecido com alguns cartões SIM e é necessário para 
acessar algumas funções no dispositivo.

Código de travamento (também conhecido como código de 
segurança) — esse código (cinco dígitos) pode ser usado 
para bloquear o dispositivo, a fim de evitar o uso não 
autorizado. A configuração original do código de bloqueio 
é 12345. Para evitar o uso não autorizado do dispositivo, 
altere o código de bloqueio. Nunca revele o novo código e 
mantenha-o em um lugar seguro, longe do dispositivo. 

Se você esquecer o códi
a operadora.

Código PUK (Código de d
— esses códigos (oito díg
um código PIN ou PIN2,
não forem fornecidos co
com a operadora do car
dispositivo.

Código UPUK — esse cód
alterar um código UPIN 
fornecido com o cartão 
operadora do cartão SIM

Gerenciamento de c
Certificados digitais não
utilizados para verificar 

Na tela principal de gere
encontrará uma lista do
armazenados no disposi
lista de certificados pess

Os certificados digitais d
com um banco on-line, o
para realizar operações q
informações confidencia
para reduzir o risco de ví
prejudiciais, bem como p
um software antes de fa
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validade do certificado é 
s a seguir pode ser exibida:

e confiança — você não definiu 
a usar o certificado. Consulte 
es de confiança", página 125.

— o período de validade do 
 expirou.

ão é válido — o período de 
 selecionado ainda não começou.

o — o certificado não pode ser 
to com o emissor do certificado.

 de confiança
 configuração do certificado, 
 é de fato confiável e se o 
ence a ele.

utoridade e selecione Opções > 
endendo do certificado, será 
cativos que podem utilizá-lo. 

im — o certificado pode 
um novo aplicativo do sistema 

ificado pode certificar servidores.
vo: Sim — o certificado pode 
um novo aplicativo Java.
Importante: Embora o uso de certificados reduza 
consideravelmente os riscos inerentes a conexões 
remotas e instalações de softwares, eles devem ser 
utilizados corretamente para oferecer um nível 
maior de segurança. A simples existência de um 
certificado não oferece qualquer proteção. O 
gerenciador de certificados deve conter certificados 
corretos, autênticos ou de fonte confiável para 
oferecer maior segurança. Os certificados têm uma 
vida útil limitada. Se a mensagem "Certificado 
expirado" ou "O certificado ainda não é válido" for 
exibida, para um certificado que já deveria estar 
válido, verifique se a data e a hora atuais no 
dispositivo estão corretas.

Antes de alterar qualquer configuração do certificado, 
verifique se o proprietário é de fato confiável e se o 
certificado realmente pertence a ele.

Exibir detalhes do certificado — verifique a autenticidade
Você poderá certificar-se de que a identidade de um servidor 
esteja correta somente depois de verificar a assinatura e o 
período de validade do certificado do servidor.

Uma notificação será fornecida se a identidade do servidor 
não for autêntica ou se o dispositivo não possuir o 
certificado de segurança correto.

Para verificar os detalhes do certificado, vá até ele e 
selecione Opções > Detalhes do certificado. Ao abrir os 

detalhes do certificado, a 
verificada e uma das nota

• O certificado não é d
nenhum aplicativo par
"Alterar as configuraçõ

• Certificado expirado 
certificado selecionado

• O certificado ainda n
validade do certificado

• Certificado corrompid
usado. Entre em conta

Alterar as configurações
Antes de alterar qualquer
verifique se o proprietário
certificado realmente pert

Vá até um certificado de a
Configs. confiabilid.. Dep
exibida uma lista dos apli
Por exemplo:
• Instalação Symbian: S

certificar a origem de 
operacional Symbian.

• Internet: Sim — o cert
• Instalação do aplicati

certificar a origem de 
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 — selecione os métodos de 
para detectar a localização do 
PS para usar um receptor externo 
nectividade Bluetooth e Baseado 
ações da rede celular (serviço de 

 localização podem ser usadas por 
no seu dispositivo.

ento — defina um ponto de 
 posicionamento para obter um 
 O servidor de posicionamento 
ela operadora e talvez não seja 
urações.

ões relacionadas à fazer e receber 
 e selecione Ferramentas > 
ne > Chamar, Desvio chamds., 

 Ferramentas > Configurações > 
a exibir o número do seu telefone 
pessoa que está ligando, notificar 
espera, alertar sobre chamadas via 
ir o tipo de chamada padrão, 
MS e digitar o texto usado na 

 em chamadas de vídeo, rediscar 
 duração e resumo da chamada, 
6

Selecione Opções > Edit. conf. confiabil. para alterar 
o valor.

Módulo de segurança
Para exibir ou editar um módulo de segurança (se disponível), 
em Módulo segurança, vá até ele e pressione a tecla de 
navegação. Para exibir informações detalhadas sobre um 
módulo de segurança, vá até ele e selecione Opções > 
Detalhes de segurança.

Configurações originais 
Para redefinir os valores originais de algumas das 
configurações, selecione Confs. originais. Para isso, será 
necessário o código de bloqueio. Consulte "Telefone e 
cartão SIM", página 123. Após redefinir as configurações, 
o dispositivo poderá demorar um pouco para ligar. Os 
documentos e os arquivos não serão afetados.

Botão Navi
Selecione Ativar para realizar determinadas ações 
(por exemplo, navegar nas listas de alguns aplicativos) 
deslizando o dedo ao redor da tecla de navegação.

Posicionamento 
Nota: Funções dependentes de disponibilidade e 
sujeitas a variações de acordo com a operadora ou 
provedor de serviços utilizado.

Métds. posicionamento
posicionamento usados 
dispositivo: Bluetooth G
GPS compatível com a co
em rede para usar inform
rede). As informações de
aplicativos compatíveis 

Servidor de posicionam
acesso e um servidor de
posicionamento seguro.
pode estar predefinido p
possível editar as config

Telefone 
Para editar as configuraç
chamadas, pressione 
Configurações > Telefo
Restr. chamd. ou Rede.

Pressione  e selecione
Telefone > Chamar par
ou ID da Internet para a 
sobre uma chamada em 
Internet recebidas, defin
recusar chamadas com S
resposta, exibir imagem
automaticamente, exibir



Co
nf

ig
ur

aç
õe

s

127

para definir chamadas via 
padrão, ao iniciar a chamada 
, selecione Chamada via 
erviço de telefonia via Internet 
de voz comum será iniciada.

 — selecione Sim para enviar 
 uma pessoa informando o 
ossível atender a chamada. 
sar uma chamada", página 102.

creva um texto a ser enviado em 
ando uma chamada for recusada.

 o vídeo não for enviado durante 
ocê poderá selecionar uma 
o alternativa.

ecione Ativar e o dispositivo fará 
, para conectar-se à chamada 
xito. Para interromper a 
ressione a tecla Encerrar.

 — ative esta configuração se 
hamada seja exibida durante 

ive essa configuração se quiser 
a da chamada seja exibida 
-la.
ativar discagem rápida e atendimento com qualquer 
tecla, bem como escolher a linha quando usar duas 
linhas telefônicas.

Chamadas 
Enviar ID de chamada — você pode definir o número de 
telefone para que ele seja exibido (Sim) ou não (Não) para 
a pessoa que você está chamando, ou o valor pode ser 
definido pela operadora quando você fizer uma assinatura 
(Definido pela rede) (serviço de rede).

Enviar ID da chamada via Internet — é possível definir a 
ID de chamada via Internet para que seja exibida (Sim) ou 
não (Não) para a pessoa que você está chamando.

Chamada em espera — se você ativar a chamada em 
espera (serviço de rede), a rede o notificará sobre uma 
nova chamada recebida quando houver uma chamada 
em andamento. Ative (Ativar) ou desative (Cancelar) a 
função ou verifique se ela está ativada (Verificar status).

Chamada em espera via Internet — selecione Ativar para 
ser notificado sobre uma nova chamada via Internet 
recebida durante uma chamada em andamento.

Alerta de cham. de Internet — selecione Ativar para ser 
notificado quando uma nova chamada via Internet for 
recebida. Se você selecionar Desativar, você não será 
notificado, mas uma notificação de chamada não atendida 
será exibida.

Tipo de cham. padrão — 
Internet como chamadas 
utilizando a tecla Chamar
Internet. Se não houver s
disponível, uma chamada 

Recusar chamada c/ SMS
uma mensagem de texto a
motivo pelo qual não foi p
Consulte "Atender ou recu

Texto da mensagem — es
uma mensagem de texto qu

Imagem na ch. vídeo — se
uma chamada de vídeo, v
imagem a ser exibida com

Rediscagem autom. — sel
dez tentativas, no máximo
após uma tentativa sem ê
rediscagem automática, p

Mostrar duraç. chamada
quiser que a duração da c
a chamada.

Resumo após cham. — at
que a duração aproximad
rapidamente após terminá
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da 
 desviar as chamadas recebidas 
 para outro número de telefone. 
re em contato com a operadora.

ue você deseja desviar, bem como 
da. Para desviar as chamadas de 
er ocupada ou recusar as 
ecione Se ocupado. Ative (Ativar) 
 opção ou verifique se ela está 
s).

podem estar ativadas ao mesmo 
 chamadas forem desviadas, 
 modo de espera.

 e o desvio de chamadas não 
esmo tempo.

madas 
as (serviço de rede) permite 
iscadas ou recebidas com o 
as configurações, será necessária 
fornecida pela operadora.
trição desejada e ative-a (Ativar), 
 verifique se ela está ativa 
trição de chamadas afeta todas 
as chamadas de dados.
8

Discagem rápida — selecione Ativar e os números atribuídos 
às teclas de discagem rápida (de  a ) poderão ser 
chamados pressionando e mantendo pressionada a tecla. 
Consulte também "Discagem rápida para um número 
de telefone", página 97.

Atend. c/ qualq. tecla — selecione Ativar para atender a 
uma chamada pressionando rapidamente qualquer tecla 
do teclado, exceto as teclas de seleção esquerda e direita, 
o botão Liga/Desliga e a tecla Encerrar.

Linha em uso — essa configuração (serviço de rede) será 
exibida somente se o cartão SIM suportar dois números de 
assinantes, ou seja, duas linhas telefônicas. Selecione a 
linha que será utilizada para fazer chamadas e enviar 
mensagens de texto. As chamadas recebidas poderão ser 
atendidas nas duas linhas, independentemente da linha 
selecionada. Se você selecionar Linha 2 e não tiver assinado 
esse serviço de rede, não será possível fazer chamadas. 
Quando a linha 2 for selecionada,  será exibido no modo 
de espera.

Dica: Para alternar entre as linhas telefônicas, 
pressione e mantenha pressionado  no modo 
de espera.

Troca de linha — para impedir a seleção de linha 
(serviço de rede), selecione Desativar, se for suportado 
pelo cartão SIM. Para alterar essa configuração, é 
necessário o código PIN2.

Desvio de chama
Desv. chamada permite
para o correio de voz ou
Para obter detalhes, ent

Selecione as chamadas q
a opção de desvio deseja
voz quando a linha estiv
chamadas recebidas, sel
ou desative (Cancelar) a
ativada (Verificar statu

Várias opções de desvio 
tempo. Quando todas as

 será exibido no

A restrição de chamadas
podem estar ativos ao m

Restrição de cha
A Restrição de chamad
restringir as chamadas d
dispositivo. Para alterar 
uma senha de restrição 
Selecione a opção de res
desative-a (Cancelar) ou
(Verificar status). A Res
as chamadas, incluindo 
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trato de roaming é acordado 
 operadoras para permitir que os 
las usem os serviços da(s) outra(s).

la — selecione Ativar para definir 
uando for usado em uma rede 
gia MCN (Micro Cellular Network) 
 informações de célula.

so e outras configurações de 
selecione Ferramentas > 
o > Bluetooth, USB, Pontos de 
 LAN sem fio, Chamada de 
, Configurações telefonia via 
u Controle dos nomes dos 

es sobre as configurações do 
lte "USB", página 82.

es sobre as configurações 
h, consulte "Conectividade 
s", página 79.

s e pontos de acesso
xões de dados do pacote (serviço 
 rede GSM. Ao utilizar o seu 
 e UMTS, várias conexões de 
A restrição de chamadas e o desvio de chamadas não 
podem estar ativos ao mesmo tempo.

Mesmo com a função de discagem fixa ativada, poderá 
ser possível ligar para o número de emergência oficial 
programado no dispositivo.

Rede 
Seu dispositivo pode alternar automaticamente entre as 
redes GSM e UMTS. A rede GSM é indicada por  no modo 
de espera. A rede UMTS é indicada por .

Modo de rede (exibido apenas se for suportado pela 
operadora) — selecione a rede a ser usada. Se você 
selecionar Rede dupla, o dispositivo usará a rede GSM 
ou UMTS automaticamente, de acordo com os parâmetros 
de rede e com os contratos de roaming entre as 
operadoras. Para obter mais detalhes, entre em contato 
com a operadora.

Seleção da operadora — selecione Automática para 
definir o dispositivo para pesquisar e selecionar uma das 
redes disponíveis ou Manual para selecionar manualmente 
a rede de uma lista de redes. Se a conexão com a rede 
selecionada manualmente for perdida, o dispositivo emitirá 
um sinal de erro e será necessário selecionar novamente 
uma rede. A rede selecionada deve ter um contrato de 
roaming com a rede celular local.

Glossário: Um con
entre duas ou mais
usuários de uma de

Mostrar info. célu
o dispositivo para indicar q
celular com base na tecnolo
e para ativar a recepção de

Conexão 
Pra editar o ponto de aces
conexão, pressione  e 
Configurações > Conexã
acesso, Dados do pacote,
dados, Configurações SIP
Internet, Configurações o
pontos de acesso.

Para obter mais informaçõ
cabo de dados USB, consu

Para obter mais informaçõ
da conectividade Bluetoot
Bluetooth", "Configuraçõe

Conexões de dado
O dispositivo suporta cone
de rede), como o GPRS, na
dispositivo em redes GSM
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definidos pela operadora e você 
, editar ou remover esses itens. 
acesso protegido.

 acesso de dados do pacote e  
N sem fio.

 criar IAPs em uma LAN sem fio 
 para WLAN. Consulte "Assistente 
7.

o de acesso, selecione Opções > 

ções de um ponto de acesso, 
ar. Siga as instruções fornecidas 

gite um nome descritivo para 

elecione o tipo de conexão 

 de dados selecionada, apenas 
tarão disponíveis. Preencha os 
ve ser definido ou por um asterisco 
em ficar vazios, a não ser que você 
s da operadora para preenchê-los.

ão de dados, a operadora de rede 
so e, se necessário, ativá-lo no 
0

dados podem estar ativas ao mesmo tempo e os pontos de 
acesso podem compartilhar uma delas. Na rede UMTS, as 
conexões de dados permanecem ativas durante as 
chamadas de voz.

Também é possível utilizar uma conexão de dados LAN 
sem fio. Consulte "LAN sem fio", página 76. Apenas uma 
conexão em uma LAN sem fio pode estar ativa por vez, mas 
vários aplicativos podem usar o mesmo ponto de acesso 
à Internet.

Para estabelecer uma conexão de dados, é necessário ter 
um ponto de acesso. É possível definir diversos tipos de 
pontos de acesso, como:

• Ponto de acesso MMS, para enviar e receber mensagens 
multimídia

• IAP, para enviar e receber e-mail e para conectar 
à Internet

Verifique com a operadora qual o tipo de ponto de acesso 
é necessário para o serviço que você deseja acessar. 
Para obter informações sobre disponibilidade e assinatura 
de serviços de conexão de dados do pacote, entre em 
contato com a operadora.

Pontos de acesso 
Você pode receber configurações do ponto de acesso 
em uma mensagem da operadora. Consulte "Dados e 
configurações", página 39. Alguns ou todos os pontos 

de acesso podem ser pre
não poderá alterar, criar

 indica um ponto de 

 indica um ponto de
um ponto de acesso à LA

Dica: Você pode
com o assistente
WLAN", página 7

Para criar um novo pont
Novo ponto de acesso.

Para editar as configura
selecione Opções > Edit
pela operadora.

Nome da conexão — di
a conexão.

Portadora de dados — s
de dados.

Dependendo da conexão
determinados campos es
campos indicados por De
vermelho. Os campos pod
tenha recebido instruçõe

Para utilizar uma conex
deve suportar esse recur
cartão SIM.
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. DNS primário, digite o endereço 
io. Em End. DNS secundário, 
rvidor DNS secundário. Entre em 
e serviços de Internet para obter 

fina o endereço do servidor proxy.

igite o número da porta proxy.

sem fio 

edor de serviços da LAN sem fio.

elecione Digitar manual. ou 
ecionar uma rede existente, as 
 rede WLAN e Modo seg. WLAN 
configurações do respectivo 
esso.

e a rede de destino está oculta 

elecione Ad-hoc para criar uma 
que os dispositivos enviem e 
te; um dispositivo com ponto de 
ecessário. Em uma rede ad-hoc, 

m usar o mesmo Nome da 

ione a criptografia usada: WEP, 
 ad-hoc) ou WPA/WPA2. Se você 
huma criptografia será usada. 
Pontos de acesso de dados do pacote
Siga as instruções fornecidas pela operadora.

Nome do ponto acesso — a operadora fornece o nome do 
ponto de acesso.

Nome do usuário — o nome do usuário pode ser necessário 
para fazer uma conexão de dados e geralmente é fornecido 
pela operadora.

Solicitar senha — se for necessário digitar a senha sempre 
que você efetuar login em um servidor ou se você não 
quiser salvá-la no dispositivo, selecione Sim.

Senha — uma senha pode ser necessária para fazer uma 
conexão de dados e geralmente é fornecida pela operadora.

Autenticação — selecione Normal ou Segura.

Página inicial — dependendo do ponto de acesso que está 
sendo configurado, digite o endereço da Web ou do centro 
de mensagens multimídia.

Selecione Opções > Configs. avançadas para alterar as 
seguintes configurações:

Tipo de rede — selecione o tipo de IP a ser usado: IPv4 
ou IPv6. As demais configurações dependem do tipo de 
rede selecionada.

End. IP do telefone (apenas para IPv4) — digite o endereço 
IP do seu dispositivo. 

Endereço DNS — em Ender
IP do servidor DNS primár
digite o endereço IP do se
contato com o provedor d
esses endereços.

Endereço serv. proxy — de

Número porta proxy — d

Pontos de acesso à LAN 

Siga as instruções do prov

Nome da rede WLAN — s
Buscar redes. Se você sel
configurações de Modo de
serão determinadas pelas 
dispositivo de ponto de ac

Status da rede — define s
ou não.

Modo de rede WLAN — s
rede específica e permitir 
recebam dados diretamen
acesso LAN sem fio não é n
todos os dispositivos deve
rede WLAN.

Modo seg. WLAN — selec
802.1x (exceto para redes
selecionar Abrir rede, nen
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somente para Chave pré-compart.) 
A mesma senha deve ser digitada 
to de acesso LAN sem fio.

2 (somente para WPA/WPA2) — 
emporal Key Integrity Protocol) 

a página inicial.

figs. avançadas e uma das 

d. IP do telefone (o endereço IP do 
 subrede (o endereço IP da 
ão (o gateway) e Endereço DNS. 
os servidores DNS primário e 
ntato com o provedor de serviços 
sses endereços.

ndereço DNS — selecione 
 Def. pelo usuário.

 para Ad-hoc) — para digitar 
 1 a 11), selecione Definido 

digite o endereço do servidor proxy.

 digite o número da porta proxy.
2

As funções WEP, 802.1x e WPA poderão ser utilizadas 
somente se forem suportadas pela rede.

Configs. seg. WLAN — digite as configurações para o 
modo de segurança selecionado:

Configurações de segurança para WEP:

• Chave WEP em uso — selecione o número da chave 
WEP. É possível criar até quatro chaves WEP. As mesmas 
configurações devem ser digitadas no dispositivo de 
ponto de acesso à LAN sem fio.

• Tipo de autenticação — selecione Abrir ou 
Compartilhado para o tipo de autenticação entre o 
aparelho e o dispositivo de ponto de acesso à LAN sem fio.

• Confs. chave WEP — digite Criptografia WEP 
(comprimento da chave), Formato da chave WEP 
(ASCII ou Hexadecimal) e Chave WEP (os dados da 
chave WEP no formato selecionado).

Configurações de segurança para 802.1x e WPA/WPA2:

• WPA/WPA2 — selecione o meio de autenticação: EAP 
para utilizar um plug-in EAP (Extensible Authentication 
Protocol) ou Chave pré-compart. para usar uma senha. 
Preencha as configurações apropriadas:

• Configs. plug-in EAP (somente para EAP) — digite as 
configurações fornecidas pela operadora.

• Chave pré-compart. (
— digite uma senha. 
no dispositivo de pon

• Somente modo WPA
selecione se o TKIP (T
será utilizado.

Página inicial — defina 

Selecione Opções > Con
seguintes opções:

Configurações IPv4: En
dispositivo), Máscara de
subrede), Gateway padr
Digite os endereços IP d
secundário. Entre em co
de Internet para obter e

Configurações IPv6 > E
Automático, Padrão ou

Canal ad-hoc (somente
um número de canal (de
pelo usuário.

Endereço serv. proxy — 

Número porta proxy —
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s 
rio ou Ilimitado para definir o 
qual as conexões da chamada de 
tomaticamente se nenhum dado 
lecionar Ilimitado, a conexão 
e você a desconecte.

 SIP 
ession Initiation Protocol) 

rminados serviços de rede que 
partilhamento de vídeo. Você 

ões em uma mensagem de texto 
ossível exibir, excluir ou criar 
ão em Configurações do SIP.

rnet 
rfil de chamada via Internet para 
Opções > Novo perfil ou Editar. 
 perfil que você deseja utilizar 
et. Não é possível fazer chamadas 
as configurações do SIP.

gurações de servidores 
gem de configuração da 
ar, ver ou excluir essas 
rações.
Dados do pacote 
As configurações de dados do pacote afetam todos os pontos 
de acesso que utilizam uma conexão de dados do pacote.
Conex. de dados do pacote — se você selecionar Quando 
disponível e estiver em uma rede que suporta dados do 
pacote, o dispositivo fará o registro na rede de dados do 
pacote. A inicialização de uma conexão ativa de dados do 
pacote (por exemplo, para enviar e receber e-mail) será 
mais rápida. Se não houver cobertura de dados do pacote, 
o dispositivo tentará fazer o registro na rede de dados 
do pacote periodicamente. Se você selecionar Quando 
necessário, o dispositivo usará uma conexão de dados do 
pacote somente se você iniciar um aplicativo ou uma ação 
que exija essa conexão.
Ponto de acesso — o nome do ponto de acesso é necessário 
para usar o dispositivo como modem de dados do pacote 
no computador.

LAN sem fio 
Exibir disponib. WLAN — selecione se o símbolo  será 
exibido quando uma LAN sem fio estiver disponível.
Procurar redes — se você definir Exibir disponib. WLAN 
como Sim, selecione com que freqüência o dispositivo 
procurará LANs sem fio disponíveis e atualizará o indicador.

Para exibir configurações avançadas, selecione Opções > 
Configurações avançadas. Não é recomendável alterar as 
configurações avançadas da LAN sem fio.

Chamada de dado
Selecione Defin.pelo usuá
intervalo de tempo após o 
dados serão encerradas au
for transferido. Se você se
permanecerá ativa até qu

Configurações do
As configurações do SIP (S
são necessárias para dete
utilizam o SIP, como o com
pode receber as configuraç
especial da operadora. É p
esses perfis de configuraç

Telefonia via Inte
Para criar ou editar um pe
fazer chamadas, selecione 
Selecione Perfis do SIP e o
para as chamadas via Intern
via Internet sem o perfil e 

Configurações 
Você poderá receber confi
confiáveis em uma mensa
operadora. Você pode salv
configurações em Configu
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ções de alguns dos aplicativos 
  e selecione Ferramentas > 
tivos. Essas configurações também 
a aplicativo por meio da seleção 
es.
4

Controle do nome do ponto de acesso 
Com o serviço de controle de nome dos pontos de acesso, 
você pode restringir conexões de dados do pacote e fazer 
com que o dispositivo use apenas determinados pontos de 
acesso de dados do pacote.

Essa configuração estará disponível somente se o cartão 
SIM suportar o serviço de controle de pontos de acesso.

Para ativar ou desativar o serviço de controle ou alterar os 
pontos de acesso permitidos, selecione Opções e escolha a 
opção correspondente. Para alterar as opções, é necessário 
usar o código PIN2. Entre em contato com a operadora 
para obter esse código.

Aplicativos 
Para editar as configura
no dispositivo, pressione
Configurações > Aplica
estão disponíveis em cad
da opção de configuraçõ
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spostas
cerrar uma conexão Bluetooth?

ver conectado ao seu, você poderá 
do esse outro dispositivo ou 

dade Bluetooth. Selecione 
th > Bluetooth > Desativar.

s faltantes, descoloridos ou 
e que eu ligo o dispositivo?

a desse tipo de tela. Algumas telas 
pontos que permanecem ativados 
rmal e não indica nenhum defeito.

ivo não consegue ver os arquivos 
spositivo?

nido as configurações da rede 
p. conteúdo está ativado no 
ispositivo é compatível com UPnP.

o de rede local parar de funcionar?

AN sem fio do PC compatível e do 
amente. Se isso não adiantar, 
 e o dispositivo. Se ainda assim a 
reconfigure as definições da WLAN 
ispositivo. Consulte "LAN sem fio", 
ágina 129.
Solução de problemas: Perguntas e re
Códigos de acesso
P: Qual é a minha senha para os códigos de bloqueio, PIN ou 

PUK?

R: O código de bloqueio padrão é 12345. Se você esquecer ou 
perder o código de bloqueio, entre em contato com o 
revendedor do dispositivo.

Se você esquecer ou perder o código PIN ou PUK, ou se você 
não receber nenhum código, entre em contato com a 
operadora de rede.

Para obter mais informações sobre senhas, entre em 
contato com o provedor do ponto de acesso, por exemplo, 
provedor de serviço de Internet comercial (ISP) ou 
operadora de rede.

O aplicativo não está respondendo
P: Como fechar um aplicativo que não está respondendo?

R: Pressione e mantenha pressionado . Vá até o aplicativo 
e pressione  para fechá-lo.

Conectividade Bluetooth
P: Por que não consigo localizar o dispositivo do meu amigo?

R: Verifique se ambos os dispositivos são compatíveis, se têm 
a conectividade Bluetooth ativada e se não estão no modo 
oculto. Verifique também se a distância entre os dois 
dispositivos não excede 10 metros e se não há paredes 
ou outros obstáculos entre eles.

P:  Por que não consigo en

R: Se outro dispositivo esti
encerrar a conexão usan
desativando a conectivi
Ferramentas > Bluetoo

Tela
P: Por que aparecem ponto

brilhantes na tela sempr

R: Essa é uma característic
podem conter pixels ou 
ou desativados. Isso é no

Rede local (UPnP)
P: Por que o outro disposit

armazenados no meu di

R: Certifique-se de ter defi
local, verifique se o Com
dispositivo e se o outro d

P: O que fazer se a conexã

R: Desative a conexão de L
dispositivo e ative-a nov
reinicie o PC compatível
conexão não funcionar, 
no PC compatível e no d
página76 e "Conexão", p
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ados que você tem e quanto de 
 grupos de dados consomem, 
ne Ferramentas > Gerenciador de 
etalhes da memória.

os antes de excluí-los?

 um dos métodos a seguir:

 PC Suite para fazer backup de todos 
utador compatível.

seu próprio endereço de e-mail e 
or.

 a conectividade Bluetooth com um 
.

elecionar um contato?

o tem um número de telefone ou um 
dicione as informações ausentes ao 
Contatos.

ensagem aparece rapidamente. 
o? 

ando recuperar uma mensagem 
e mensagens multimídia.

rações da mensagem multimídia 
ente e se não há erros nos números de 
ressione  e selecione Mensagens > 
ões > Mensag. multimídia.
6

P: Por que não consigo ver o PC compatível na rede local do 
meu dispositivo?

R: Se você estiver usando um aplicativo de firewall no PC 
compatível, verifique se ele permite que o servidor da mídia 
local use a conexão externa (você pode adicionar o servidor 
da mídia local à lista de exceções de aplicativos do firewall). 
Verifique nas configurações do firewall se o aplicativo de 
firewall permite o tráfego nas seguintes portas: 1900, 
49152, 49153 e 49154.
Alguns dispositivos de ponto de acesso à WLAN possuem 
um firewall interno. Nesses casos, verifique se o firewall no 
dispositivo de ponto de acesso não está bloqueando o tráfego 
para as seguintes portas: 1900, 49152, 49153 e 49154.
Verifique se as configurações da WLAN são as mesmas no 
dispositivo e no PC compatível.

Memória insuficiente
P: O que fazer se a memória do dispositivo for insuficiente?

R: Exclua itens salvos no dispositivo que não são usados 
regularmente para evitar a falta de memória. Consulte 
"Memória insuficiente — memória livre", página 74. 

Para excluir informações de contatos, notas de calendário, 
contadores de chamadas, contadores de preço de chamadas, 
pontuações de jogos ou qualquer outra informação, abra o 
aplicativo correspondente para remover os dados. Se você 
estiver excluindo vários itens e uma das notas a seguir 
for exibida: Memória insuficiente para esta operação. 
Exclua alguns dados antes. ou Memória insuficiente. 
Exclua alguns dados da memória do telefone., tente 
excluir os itens um por um (comece pelos menores itens).

Para exibir o tipo de d
memória os diferentes
pressione  e selecio
arquivo > Opções > D

P: Como salvar meus dad

R: Salve os dados usando

• Utilize o Nokia Nseries
os dados em um comp

• Envie imagens para o 
salve-as no computad

• Envie dados utilizando
dispositivo compatível

Mensagens
P: Por que não consigo s

R: O cartão de contato nã
endereço de e-mail. A
cartão de contato em 

Mensagens multimídia
P: A nota Recuperando m

O que está acontecend

R: O dispositivo está tent
multimídia do centro d

Verifique se as configu
estão definidas corretam
telefone ou endereços. P
Opções > Configuraç
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ivo como modem de fax com um 

spositivo como modem de fax. 
o de desvio de chamadas (serviço 
iar chamadas de fax recebidas para 
e.

 um ponto de acesso de LAN 
sabendo que estou dentro da 

 pode usar um SSID (identificador 
culto. Você apenas poderá acessar 
 oculto se souber o SSID correto e 
 de acesso à Internet WLAN para a 
okia.

em fio (WLAN) no meu 

okia será desativada quando você 
conectar ou quando não estiver 
o de acesso ou verificando redes 
 ainda mais o consumo de bateria, 
usca por redes disponíveis em 
 dispositivo Nokia ou especificar 
enos freqüência. A WLAN será 
as em segundo plano.
P: Como posso encerrar a conexão de dados quando o 
dispositivo continuar reiniciando essa conexão?

R: Para impedir que o dispositivo faça uma conexão de 
dados, pressione  e selecione Mensagens > Opções > 
Configurações > Mens. multimídia > Recuper. 
multimídia e escolha uma destas opções:

Manual — para que o centro de mensagem multimídia 
salve as mensagens para serem recuperadas mais tarde. 
Você receberá uma notificação no momento em que houver 
uma nova mensagem multimídia para ser recuperada no 
centro de mensagens multimídia.

Desativar — para ignorar todas as mensagens multimídia 
recebidas. Após essa alteração, o dispositivo não fará mais 
conexões com a rede relativas a mensagens multimídia. 

Conectividade do PC

P:  Por que tenho problemas ao conectar o dispositivo ao PC?

R: Certifique-se de que o Nokia Nseries PC Suite esteja 
instalado e em execução no PC. Consulte o Manual do 
Usuário do Nokia Nseries PC Suite no DVD-ROM. Para obter 
mais informações sobre como utilizar o Nokia Nseries PC 
Suite, consulte a função de ajuda no Nokia Nseries PC Suite 
ou visite as páginas de suporte no site da Nokia em 
www.nokia.com.br/pcsuite.

P: Posso usar meu disposit
PC compatível?

R: Não é possível usar o di
Entretanto, com a funçã
de rede), você pode desv
outro número de telefon

LAN sem fio
P: Por que não consigo ver

sem fio (WLAN) mesmo 
área de cobertura?

R: O ponto de acesso WLAN
de conjunto de serviço) o
redes que usam um SSID
se tiver criado um ponto
rede no seu dispositivo N

P: Como desativar a LAN s
dispositivo Nokia?

R: A WLAN no dispositivo N
não estiver tentando se 
conectado a outro pont
disponíveis. Para reduzir
você pode desativar a b
segundo plano feita pelo
que ela seja feita com m
desativada entre as busc

www.nokia.com.br
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es, selecione Voltar.

des estiver definida como Nunca, o 
 WLAN não será exibido no modo de 
sim você poderá buscar manualmente 
 conectar-se a elas normalmente.
8

Para alterar as configurações de busca em segundo plano:

1 Pressione  e selecione Ferramentas > Configurações > 
Conexão > LAN sem fio.

2 Altere a opção Mostrar disponib. WLAN para Nunca para 
interromper buscas em segundo plano ou aumente o intervalo 
de tempo das buscas em segundo plano em Buscar redes.

3 Para salvar as alteraçõ

Quando a opção Buscar re
ícone de disponibilidade da
espera. Entretanto, ainda as
redes WLAN disponíveis e
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o na bateria. Um curto-circuito 
 um objeto metálico, por exemplo, 
a caneta, provocar ligação direta 

ativo (-) da bateria. (Eles parecem 
ie da bateria). Isso poderá ocorrer, 
ar uma bateria de reserva dentro 

o-circuito dos pólos pode danificar 
tato.

uentes ou frios, como um carro 
tremo, reduzirá sua capacidade e 
ter a bateria entre 15 °C e 25 °C. 
 uma bateria muito quente ou fria 
ariamente, mesmo que a bateria 
gada. O desempenho da bateria 
em temperaturas muito abaixo 

ogo, pois elas podem explodir. As 
anificadas. Descarte-as de acordo 
 sempre que possível. Não descarte 
ico.

ente células ou baterias. Em caso 
ão permita que o líquido entre em 
os olhos. Quando isso ocorrer, lave 
 água imediatamente ou procure 
Informações sobre a bateria
Carregar e descarregar
Este dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. A 
bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes 
até atingir o final de sua vida útil. Quando se tornar evidente 
que o tempo de conversação e de espera é inferior ao normal, 
adquira uma nova bateria. Utilize apenas baterias aprovadas 
pela Nokia e recarregue-as somente usando os carregadores 
aprovados pela Nokia, destinados a este dispositivo.

Se uma bateria nova estiver sendo utilizada pela primeira vez 
ou se não tiver sido utilizada por um período prolongado, pode 
ser necessário conectar o carregador e, em seguida, 
desconectá-lo e reconectá-lo para iniciar o carregamento.

Desligue o carregador da tomada e do dispositivo quando ele 
não estiver sendo utilizado. Não deixe uma bateria totalmente 
carregada conectada ao carregador, pois a carga excessiva 
poderá encurtar sua vida útil. Se uma bateria completamente 
carregada não for utilizada, perderá a carga ao longo do tempo.

Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez 
demore vários minutos para que o indicador de carga apareça 
no visor ou para que qualquer chamada possa ser feita.

Use a bateria apenas para a sua função específica. Nunca 
utilize um carregador ou uma bateria com defeito.

Não provoque curto-circuit
acidental poderá ocorrer se
uma moeda, um clipe ou um
dos pólos positivo (+) e neg
cordas de metal na superfíc
por exemplo, se você carreg
do bolso ou da bolsa. O curt
a bateria ou o objeto de con

Deixar a bateria em locais q
fechado no calor ou frio ex
duração. Tente sempre man
Um aparelho utilizado com
pode não funcionar tempor
esteja completamente carre
é particularmente limitado 
de zero.

Não aproxime baterias do f
baterias podem explodir se d
com as leis locais. Recicle-as
baterias com o lixo domést

Não desmonte ou desfragm
de vazamento da bateria, n
contato com a pele ou com 
bem a pele ou os olhos com
assistência médica.
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olograma 
a, para baixo 
 um, dois, 

 não for autêntica?
mar a autenticidade da sua bateria 
ta holográfica, não utilize essa 
cia técnica ou ao revendedor Nokia 
para obter assistência. O uso de uma 
okia, além de perigoso, pode provocar 

da bateria e danificar o dispositivo e 
ambém poderá invalidar qualquer 
icável ao aparelho.

ões sobre baterias originais Nokia, 
a.com.br. 
0

Diretrizes de autenticação de 
baterias Nokia
Para sua segurança, use sempre uma bateria original Nokia. 
Para ter certeza de que você está adquirindo uma bateria 
original Nokia, compre-a de um representante autorizado pela 
Nokia e verifique a etiqueta holográfica de acordo com as 
etapas a seguir:

A verificação destes pontos ainda não garante a autenticidade 
da bateria. Se houver qualquer motivo para suspeitar da 
autenticidade da bateria, evite utilizá-la e leve-a para a 
assistência técnica ou o revendedor Nokia autorizado mais 
próximo para obter assistência. A assistência técnica ou o 
revendedor Nokia autorizado poderá inspecionar a bateria e 
verificar a sua autenticidade. Se não for possível verificar a 
autenticidade da bateria, devolva o produto à loja onde 
efetuou a compra.

Autenticação do holograma
1 Ao examinar a etiqueta 

holográfica, você verá, de um 
ângulo, o símbolo das mãos 
entrelaçadas da Nokia e, de outro 
ângulo, o logotipo Nokia Original 
Enhancements.

2 Quando você virar o h
para a esquerda, direit
e para cima, você verá
três e quatro pontos, 
respectivamente.

O que fazer se a bateria
Se não for possível confir
Nokia com base na etique
bateria. Leve-a à assistên
autorizado mais próximo 
bateria não aprovada pela N
rendimento insatisfatório 
seus acessórios. Esse uso t
aprovação ou garantia apl

Para obter mais informaç
visite a página www.noki

www.nokia.com.br
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ímicos abrasivos, solventes 
ntes concentrados para limpar 

 A pintura pode bloquear os 
impedir o funcionamento correto.
limpo e seco para limpar as lentes, 
era, sensores de distância e 

 fornecida ou uma antena de 
enas, modificações ou ligações 
danificar o dispositivo e violar as 
am os dispositivos de rádio.
 ambientes fechados.
dos dados que deseja manter, tais 
e notas de calendário.
relho celular regularmente e obter 
esligue-o e remova a bateria.
igualmente ao dispositivo, à 
 qualquer acessório. Se qualquer 
ionando corretamente, leve-o à 
da mais próxima.
Cuidado e manutenção
Este dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá 
ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir ajudarão a 
assegurar a cobertura da garantia.
• Mantenha o dispositivo seco. Chuva, umidade e todos os 

tipos de líquidos podem conter minerais que provocam 
corrosão dos circuitos eletrônicos. Se o dispositivo entrar 
em contato com líquidos, retire a bateria e deixe-o secar 
completamente antes de recolocar a bateria.

• Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e 
sujeira. Os componentes móveis e eletrônicos poderão 
ser danificados.

• Não guarde o dispositivo em locais quentes. As altas 
temperaturas podem reduzir a duração dos dispositivos 
eletrônicos, danificar as baterias e deformar ou derreter 
determinados plásticos.

• Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o 
dispositivo retornar à temperatura normal, poderá haver 
formação de umidade na parte interna, podendo danificar 
as placas dos circuitos eletrônicos.

• Não tente abrir o dispositivo de uma forma que não a 
especificada neste manual.

• Não sacuda, não bata nem deixe cair o dispositivo. O 
manuseio indevido pode quebrar as placas do circuito 
interno e os mecanismos mais delicados.

• Não utilize produtos qu
de limpeza nem deterge
o dispositivo.

• Não pinte o dispositivo.
componentes móveis e 

• Utilize um pano macio, 
tais como lentes de câm
sensores de luz.

• Utilize apenas a antena
reposição aprovada. Ant
não autorizadas podem 
normas que regulament

• Use os carregadores em
• Crie sempre um backup 

como lista de contatos 
• Para reconfigurar o apa

desempenho máximo, d
Essas sugestões se aplicam 
bateria, ao carregador ou a
dispositivo não estiver func
assistência técnica autoriza
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a seletiva a fim de evitar possíveis danos 
 humana, decorrentes do descarte 

over a reutilização sustentável de recursos 
coleta seletiva podem ser obtidas junto a 
is de coleta de lixo, organizações nacionais 
tor ou seu representante Nokia local. Para 
ulte a Eco-Declaração do produto, em 
ecíficas do país em www.nokia.com.
2

Descarte

O símbolo do contentor de lixo riscado presente em seu produto, 
na documentação ou embalagem, serve para lembrá-lo de 
que, na União Européia, todos os produtos eletroeletrônicos, 
baterias e acumuladores devem ser separados para coleta 
seletiva no final da vida útil. Não descarte esses produtos como 
lixo doméstico comum.

Separe os produtos para colet
ao meio ambiente ou à saúde
descontrolado de lixo, e prom
materiais. Informações sobre 
revendedores, autoridades loca
de responsabilidade do produ
obter mais informações, cons
inglês, ou as informações esp

www.nokia.com.br


In
fo

rm
aç

õe
s 

ad
ic

io
na

is
 d

e 
se

gu
ra

nç
a

143

ipamento transmissor de rádio, 
es, poderá interferir no 
vos médicos inadequadamente 
idas, consulte um médico ou o 
ico para determinar se ele está 
tra energia de radiofreqüência 
o quando estiver em clínicas ou 
alquer tipo de instrução nesse 
s de saúde podem estar utilizando 
rgia de radiofreqüência externa.

lantados
os médicos implantados 
ida uma distância mínima de 
o sem fio e um dispositivo 
mplo, marca-passo ou 
plantado, a fim de evitar 
 o dispositivo médico. As 
ispositivos devem:

itivo sem fio a uma distância 
ispositivo médico quando o 
o.

itivo sem fio em um bolso próximo 
Informações adicionais de segurança
Crianças
Este aparelho celular e seus acessórios podem conter peças 
muito pequenas. Mantenha-os fora do alcance de crianças.

Ambiente de operação
Este aparelho celular atende às diretrizes de exposição à 
radiofreqüência seja quando usado em posição normal, junto 
ao ouvido, ou quando posicionado a uma distância mínima 
de 2,2 cm do corpo. Ao utilizar um estojo, um clipe para o 
cinto ou suporte para transportar ou operar o aparelho celular 
junto ao corpo, ele não deverá conter nenhum metal e 
deverá ser posicionado de acordo com a distância 
anteriormente mencionada.

Para transmitir arquivos de dados ou mensagens, este 
dispositivo requer uma conexão de qualidade com a rede. Em 
alguns casos, a transmissão de arquivos de dados ou 
mensagens poderá ser adiada até haver uma conexão de 
qualidade disponível. Certifique-se de que as instruções de 
distância sejam mantidas até o fim da transmissão.

Determinados componentes deste dispositivo são magnéticos. 
O dispositivo pode atrair materiais metálicos. Não coloque cartões 
de crédito nem qualquer outro meio de armazenamento 
magnético próximo ao telefone, pois as informações neles 
contidas poderão ser apagadas.

Dispositivos médicos
A operação de qualquer equ
incluindo aparelhos celular
funcionamento de dispositi
protegidos. Em caso de dúv
fabricante do aparelho méd
devidamente protegido con
externa. Desligue o aparelh
consultórios que exibam qu
sentido. Hospitais ou clínica
equipamento sensível à ene

Dispositivos médicos imp
Os fabricantes de dispositiv
recomendam que seja mant
15,3 cm entre um dispositiv
médico implantado, por exe
desfibrilador cardioversor im
possíveis interferências com
pessoas que possuem tais d

• Sempre manter o dispos
superior a 15,3 cm do d
dispositivo estiver ligad

• Não transportar o dispos
ao peito.
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 equipados com airbag, lembre-se de 
rande força. Não coloque objetos, 
elulares instalados ou portáteis, na 
acionamento. Se o equipamento 
 incorretamente instalado, poderão 
 se o sistema de airbag for acionado.

bido durante o vôo. Desligue seu 
ar em uma aeronave. O uso de 
e ser perigoso para o controle do 
celular e ser ilegal.

o de explosão
 ambientes com risco de explosão e 
ações e instruções dadas. Os 
xplosão incluem áreas nas quais, 
viso para desligar o motor do 
as podem provocar explosão ou 
rimentos ou mesmo morte. Desligue 
 reabastecimento, como postos de 
ições que controlam o uso de 
 áreas de depósito, armazenamento 
ível, indústrias químicas ou locais 
es que envolvam detonação de 
o de explosão estão quase sempre 
. Elas incluem porões de navios, 
ia ou armazenamento de produtos 

se verifique a presença de produtos 
 ar, como pó ou limalhas. Consulte os 
ovidos a gás de petróleo liquefeito 
tano) para saber se este dispositivo 
gurança próximo a esses veículos.
4

• Manter o dispositivo sem fio no lado oposto ao do dispositivo 
médico para reduzir possíveis riscos de interferência.

• Desligar o dispositivo sem fio imediatamente se houver 
qualquer suspeita de interferência em curso.

• Ler e seguir as orientações do fabricante do dispositivo 
médico implantado.

Se você tiver dúvidas sobre a utilização de seu dispositivo sem 
fio com um dispositivo médico implantado, consulte um médico.

Aparelhos auditivos
Alguns dispositivos sem fio podem interferir em alguns 
aparelhos auditivos. Se houver interferência, consulte a 
sua operadora.

Veículos
Os sinais de radiofreqüência podem afetar sistemas eletrônicos 
incorretamente instalados ou isolados em veículos motorizados, 
tais como sistemas de injeção eletrônica, frenagem antiderrapante 
(anti-travamento das rodas), sistemas eletrônicos de controle 
de velocidade e airbags. Para obter mais informações, consulte 
o fabricante ou o revendedor do veículo ou de qualquer 
equipamento instalado posteriormente.

Este dispositivo só deverá ser instalado em um veículo ou 
reparado por pessoal autorizado. Uma instalação ou reparação 
incorreta pode ser perigosa e provocar a invalidação de 
qualquer garantia aplicável ao produto. Verifique regularmente 
se todo o dispositivo sem fio em seu carro está completamente 
montado e funcionando do modo correto. Não guarde nem 
transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos 
no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo, suas peças 

ou acessórios. Em veículos
que airbags inflam com g
incluindo equipamentos c
área do airbag ou de seu 
celular em um veículo for
ocorrer ferimentos graves

O uso deste celular é proi
aparelho antes de embarc
dispositivos celulares pod
avião, pode afetar a rede 

Ambientes com risc
Desligue o dispositivo em
obedeça a todas as sinaliz
ambientes com risco de e
normalmente, existe um a
veículo. Faíscas nessas áre
incêndio, resultando em fe
o dispositivo em locais de
gasolina. Observe as restr
equipamento de rádio em
e distribuição de combust
onde se realizam operaçõ
explosivos. Áreas com risc
identificadas com clareza
instalações de transferênc
químicos e áreas em que 
químicos ou partículas no
fabricantes de veículos m
(como gás propano ou bu
pode ser utilizado com se
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cação (SAR)
ormidade com as diretrizes 
o a ondas de rádio.
ransmissor e receptor de rádio. Foi 
os limites de exposição a ondas de 
etrizes internacionais. As referidas 
s pelo ICNIRP, instituição científica 
rgens de segurança estabelecidas 

 todos, independente de idade e 

ara dispositivos móveis utilizam 
amada de taxa de absorção 
R estabelecido pelas diretrizes do 
grama (W/kg), calculados com 

ido humano. Os testes de SAR são 
es padronizadas de funcionamento, 
smite seu mais elevado nível de 

as as faixas de freqüência testadas. 
parelho ligado pode ser bem 

ois o dispositivo foi projetado 
o a utilizar somente a potência 
de. Esse nível pode variar de acordo 
omo a proximidade da estação 
s elevado, segundo as diretrizes do 
sitivo no ouvido é de 0,96 W/kg.
asionar diferenças nos valores de 
m variar em função das exigências 
, bem como da banda da rede. Para 
re SAR, consulte as informações 
em inglês, www.nokia.com.
Chamadas de emergência
Importante: Este aparelho celular, assim como 
qualquer outro dispositivo sem fio, opera a partir de 
sinais de rádio, redes celulares ou terrestres e funções 
programadas pelo usuário. Por esse motivo, as conexões 
não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca 
dependa exclusivamente de um dispositivo sem fio para 
comunicações essenciais, como emergências médicas.

Para fazer uma chamada de emergência:
1 Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. Verifique se a 

intensidade do sinal é adequada. 
Algumas redes podem exigir que um cartão SIM válido 
esteja corretamente inserido no aparelho.

2 Pressione a tecla Encerrar quantas vezes for necessário para 
limpar o visor e preparar o aparelho para fazer chamadas. 

3 Digite o número oficial de emergência da localidade em 
que se encontra. Números de emergência variam conforme 
a localidade.

4 Pressione a tecla Enviar.
Se determinados recursos estiverem em uso, talvez seja 
necessário desativá-los antes de poder fazer uma chamada de 
emergência. Se o dispositivo estiver no modo off-line ou flight, 
poderá ser necessário alterar o perfil e ativar a função telefone 
antes de fazer a chamada. Para obter mais informações, 
consulte este manual ou a operadora.
Ao fazer uma chamada de emergência, forneça todas as 
informações necessárias com a maior precisão possível. O seu 
dispositivo sem fio pode ser o único meio de comunicação no local 
de um acidente. Não encerre a chamada sem receber permissão.

Dados sobre a certifi
Este modelo está em conf
internacionais de exposiçã
Este aparelho celular é um t
projetado para não exceder 
rádio recomendados por dir
diretrizes foram desenvolvida
independente, e incluem ma
para garantir a proteção de
estado de saúde.
As diretrizes de exposição p
uma unidade de medida ch
específica (SAR). O limite SA
ICNIRP é de 2,0 Watts/quilo
base em dez gramas de tec
executados utilizando posiçõ
sendo que o dispositivo tran
potência certificado em tod
O nível real de SAR de um a
inferior ao valor máximo, p
apenas para operar de mod
necessária para acessar a re
com inúmeros fatores, tal c
rádio-base. O valor SAR mai
ICNIRP, para o uso do dispo
O uso de acessórios pode oc
SAR. Os valores de SAR pode
nacionais de teste e registro
obter mais informações sob
sobre o produto na página, 

www.nokia.com
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anual, fazer download 
ais próxima, 
adicionais.

as
4

www.nokia.com.br/meucelular

Acesse www.nokia.com.br/meucelular para verificar a última versão deste m
do PC Suite e outros softwares, consultar a Assistência Técnica m

configurar seu celular  e obter contatos, informações e serviços 

Central de Atendimento Nokia:
Para Brasília, Porto Alegre, Salvador, Rio de Janeiro 

e Belo Horizonte: (0xx11) 4003-2525
Para São Paulo e demais localidades: 

(0xx11) 5681-3333
Atendimento de segunda a sábado das 8:00 às 22:00 hor

www.nokia.com.br/meucelular
www.nokia.com.br/meucelular
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aparelho celular e acessórios 
parelho celular, adicionalmente 
arantia legal; 

eguintes peças consumíveis e 
egadores, suportes de mesa, 
s, bem como acessórios 
nsumíveis, desde que não 
ente com o pacote do aparelho 
aos 03 (três) meses da garantia 

ídia na qual o software é 
m, cartão de memória), quando a 
 produto no pacote. Neste caso, o 
aplicado. 

egislação nacional, o Período de 
o ou renovado ou afetado de 

sterior, autorização da Nokia para 
roduto. Entretanto, as peças 
urante o Período de Garantia 
do restante ao Período de 
a) dias a contar da data de reparo 
ais longo. 
GARANTIA LIMITADA DO FABRICANTE

OBSERVAÇÃO! Esta Garantia Limitada não afeta seus 
direitos legais de acordo com as leis nacionais aplicáveis 
relacionadas à venda de bens de consumo.

A Nokia do Brasil Tecnologia Ltda ("Nokia") oferece esta 
Garantia Limitada ao cliente que adquiriu o(s) produto(s) 
Nokia incluído(s) no pacote ("Produto").

A Nokia assegura que, durante o período da garantia, a Nokia 
ou um centro de serviços autorizado Nokia, em período 
comercialmente razoável, solucionará defeitos em materiais, 
design e mão de obra gratuitamente através de reparos ou, se 
a Nokia, a seu exclusivo critério, considerar necessário, 
substituirá o de produto de acordo com a Garantia Limitada 
(exceto quando necessário por lei). Esta Garantia Limitada só é 
válida e exigível no país onde o Produto foi adquirido, desde 
que a Nokia disponibilize o Produto para venda no supra 
mencionado país. 

PERÍODO DE GARANTIA
O período de garantia tem início no momento da aquisição 
original do Produto pelo primeiro usuário final. O Produto pode 
consistir de diferentes partes e diferentes partes podem ser 
cobertas por um período de garantia diferente (doravante 
designado “Período de Garantia”). Os diferentes Períodos de 
Garantia são: 

a. 09 (nove) meses para o 
incluídos no pacote do a
aos 03 (três) meses da g

b. 03 (três) meses para as s
acessórios; baterias, carr
fones, cabos e cobertura
diferentes das partes co
comercializados juntam
celular, adicionalmente 
legal; e 

c. 03 (três) meses para a m
fornecido (isto é, CD-ro
mídia não acompanha o
item (a) acima deve ser 

Até onde é permitido pela l
Garantia não será prorrogad
outra forma por revenda po
reparo ou substituição de P
reparadas ou substituídas d
serão garantidas pelo perío
Garantia ou por 90 (novent
ou substituição, o que for m
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r forma adquirido pelo Cliente. 
ue qualquer software Nokia atenderá 
nte, que funcionará combinado a 
software fornecidos por terceiros, 
lquer software será ininterrupta ou 
alquer defeito no software seja 
 será corrigido. 

 não cobre a) desgaste natural 
ão, desgaste de lentes de câmera, 
) defeitos causados por manuseio 
sem limitação, defeitos causados por 
ras, compressão ou queda, etc.), ou c) 
ados por mau uso do Produto, 
os às instruções fornecidas pela 
nforme o guia de usuário do Produto) 
 do controle razoável da Nokia. 

 não cobre defeitos ou supostos 
etamente causados pelo fato do 
om, ou conectado a, qualquer 
ftware e/ou serviço que não seja de 
ento da Nokia ou utilizado para 
do objetivo de uso. Os defeitos 
or vírus através de acesso não 
e ou terceiros a serviços, outras 
mputador ou redes. Este acesso 

ocorrer através de hacking, 
s (password mining) ou inúmeros 
6

COMO CONSEGUIR SERVIÇO DE GARANTIA 
Se o cliente deseja fazer uma reclamação nos termos desta 
Garantia Limitada, favor devolver o Produto ou a peça 
defeituosa (caso não seja o Produto inteiro) a um centro de 
serviços autorizado Nokia. O Cliente pode ligar para um call 
center Nokia (sujeito a tarifas nacionais ou especiais) para 
obter mais detalhes sobre como proceder. As informações 
sobre os centros autorizados e call centers Nokia podem ser 
obtidas no pacote ou nas web pages Nokia locais, onde 
disponível. 

Qualquer reclamação nos termos desta Garantia Limitada está 
sujeita a uma notificação pelo Cliente à Nokia ou a um centro 
de serviços autorizado Nokia sobre o defeito alegado em 
período de tempo razoável depois de tomar conhecimento do 
defeito e, sob hipótese alguma, nunca em data posterior à 
data de término do Período de Garantia.

Ao fazer uma reclamação nos termos desta Garantia 
Limitada, o Cliente deverá fornecer: a) o Produto (ou a parte 
defeituosa) e b) a prova de compra original, que indique 
claramente o nome e endereço do vendedor, a data e o local 
de compra, o tipo de produto e o IMEI ou outro número serial. 

O QUE NÃO ESTÁ COBERTO? 
1. Esta Garantia Limitada não cobre manuais de usuário ou 

software de terceiros, configurações, conteúdo, dados ou 
links, incluídos ou que tenham sido copiados por download 
para o Produto, seja inclusos durante a instalação, 
montagem, envio ou em outro momento da cadeia de 

entrega ou de qualque
A Nokia não garante q
as necessidades do Clie
qualquer hardware ou 
que a operação de qua
livre de erros ou que qu
passível de correção ou

2. Esta Garantia Limitada
(incluindo, sem limitaç
baterias ou displays), b
descuidado (incluindo, 
itens pontiagudos, dob
defeitos ou danos caus
incluindo usos contrári
Nokia (por exemplo, co
e/ou d) outros atos além

3. Esta Garantia Limitada
defeitos direta ou indir
Produto ser utilizado c
produto, acessório, so
fabricação ou fornecim
outros fins diferentes 
podem ser causados p
autorizado pelo Client
contas, sistemas de co
não-autorizado pode 
garimpagem de senha
diferentes meios. 
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a rede ou operadora específica. 
ontatar a operadora inicialmente 

 back up ou registros escritos 
 importantes armazenados no 
orrer perda de conteúdo ou 
 substituição do Produto. A 
 com os termos da seção 
ponsabilidade da Nokia” abaixo, 
xpressa ou implicitamente, por 
de qualquer tipo resultantes 
ão de conteúdo ou dados durante 
 Produto. 

u outro equipamento que a Nokia 
rnar propriedade da Nokia. Se o 
 não coberto pelos termos e 
itada, a Nokia e o centro de 

-se o direito a cobrar uma taxa de 
ou substituições de Produtos, a 
os ou partes recondicionados 
alentes, o que o Cliente permite 
 peças ou partes recondicionadas, 
amente o Cliente, que deve 
contrário, a Nokia incorrerá em 
do no artigo 70 do Código do 

ntos específicos do país, incluindo 
-exportado de seu país de destino 
oduto pode conter elementos 
4. Esta Garantia Limitada não cobre defeitos causados pelo 
fato da bateria sofrer curto-circuito ou pelo fato de os 
lacres da bateria ou das células estarem rompidos ou 
apresentarem sinais de violação ou pelo fato de a bateria 
ter sido utilizada em equipamentos diferentes daqueles 
para os quais foi especificado. 

5. Esta Garantia Limitada não é exigível se o Produto foi 
aberto, modificado ou reparado por terceiros diferentes de 
um centro de serviço autorizado Nokia, se foi reparado 
utilizando peças sobressalentes não-autorizadas ou se o 
número de série do Produto, o código de data dos acessórios 
ou o número IMEI foram removidos, apagados, alterados, 
raspados ou estejam ilegíveis de qualquer forma, o que será 
tecnicamente verificado e determinado pela Nokia. 

6. Esta Garantia Limitada não é exigível se o Produto foi 
exposto a umidade, líquidos ou condições térmicas ou 
ambientes extremas ou a rápidas alterações nestas 
condições, corrosão, oxidação, derramamento de alimentos 
ou líquidos ou influência de produtos químicos. 

OUTROS AVISOS IMPORTANTES
Um terceiro, o operador independente, fornece o SIM card e 
sistema celular e/ou de rede no qual o Produto opera. Assim, a 
Nokia não aceita responsabilidade nos termos desta garantia 
pela operação, disponibilidade, cobertura, serviços ou alcance 
do sistema celular ou de rede. Antes que a Nokia ou o centro 
de serviços autorizado Nokia façam o reparo ou substituição do 
Produto, pode ser necessário que a operadora destrave qualquer 
SIM-lock ou outras travas que tenham sido acrescidas para 

travar o Produto junto a um
Nestas situações, é preciso c
para destrave do Produto.

Lembre de fazer cópias de
de todo conteúdo e dados
Produto, pois é possível oc
dados durante o reparo ou
Nokia, de forma consistente
intitulada “Limitação da res
não deve ser responsável, e
quaisquer danos ou perdas 
da perda, danos, ou corrupç
o reparo ou substituição do

Todas as partes do Produto o
tenha substituído deve se to
produto é considerado como
condições desta Garantia Lim
serviços autorizado reservam
manuseio. Ao fazer reparos 
Nokia pode utilizar produt
com funcionalidades equiv
expressamente. (Ao utilizar
a Nokia deve informar previ
acordar exclusivamente. Do 
crime contra o cliente, basea
Consumidor Brasileiro).

O Produto pode conter eleme
software. Se o Produto foi re
original para outro país, o Pr
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ela legislação aplicável, a 
da da Nokia deve ser limitada ao 
uto. As limitações supra não 
caso de morte ou danos pessoais 
ia comprovada da Nokia.

 é um equipamento eletrônico 
enda que o Cliente se familiarize 
s instruções fornecidas com e para o 
 que o Produto pode conter displays 
 câmeras e outras partes similares, 
s ou danificadas de outra forma se 
remo cuidado.

 Nokia:

 Salvador, Rio de Janeiro e Belo 
525 
calidades: (0xx11) 5681-3333
a sábado das 8:00 às 22:00 horas
elular

OGIA LTDA 
 7200, km12 
8

específicos do país que não são considerados como defeitos 
nos termos desta Garantia Limitada. 

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
DA NOKIA
Esta garantia Limitada é o único e exclusivo recurso contra a 
Nokia e a única e exclusiva responsabilidade da Nokia com 
relação aos defeitos do Produto. Esta Garantia Limitada 
substitui todas as demais garantias e responsabilidades da 
Nokia, sejam verbais, escritas, (não-obrigatórias) legais, 
contratuais, mediante ato ilícito ou de outra forma, incluindo, 
sem limitação, e onde permitido pela lei aplicável, quaisquer 
condições, garantias e demais termos implícitos quanto à 
qualidade satisfatória ou adequação a propósito específico. 
Entretanto, esta Garantia Limitada não deve excluir ou limitar 
(i) qualquer dos direitos previstos na legislação nacional ou (ii) 
qualquer dos direitos contra o vendedor do Produto. 

Até o limite permitido pela legislação aplicável, a Nokia 
não assume qualquer responsabilidade por perda ou dano 
ou corrupção de dados, por lucros cessantes, perda do 
direito de uso dos Produtos ou funcionalidades, perda de 
negócios, perda de contratos, perda de receitas ou perda 
de lucros presumidos, incremento de custos ou despesas 
ou por quaisquer danos indiretos, emergentes ou 
especiais.

Até o limite permitido p
responsabilidade agrega
valor de compra do Prod
devem ser aplicadas em 
resultantes de negligênc

OBSERVAÇÃO! O Produto
sofisticado. A Nokia recom
com o guia do usuário e a
Produto. Por favor, observe
de alta precisão, lentes de
que podem ser arranhada
não manuseadas com ext

Central de Atendimento

Para Brasília, Porto Alegre,
Horizonte: (0xx11) 4003-2
Para São Paulo e demais lo
Atendimento de segunda 
www.nokia.com.br/meuc

NOKIA DO BRASIL TECNOL
Rodovia Torquato Tapajós,
Manaus – Brasil

www.nokia.com.br/meucelular


159kia.com.br/garantia
CERTIFICADO DE GARANTIA

Nº ESN / IMEI:

TELEFONE CELULAR (MODELO):

CONSUMIDOR

NOME:

ENDEREÇO:

CIDADE: ESTADO:

CEP: TELEFONE:

REVENDEDOR

NOME:

Nº DA NOTA FISCAL: DATA DE EMISSÃO:

CIDADE: ESTADO:

EM CASO DE MUDANÇA DE ESN / IMEI

NOVO ESN / IMEI: NF:

Consulte as informações sobre a garantia do seu celular: www.no
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