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Sobre o SkyDrive

Armazene seus arquivos na nuvem. Você não precisa se preocupar em liberar memória para seus
favoritos ou novos aplicativos.

Com o aplicativo SkyDrive, você pode copiar seus contatos e suas fotos do telefone Symbian para o
SkyDrive. Você pode acessar seus dados posteriormente usando outros dispositivos compatíveis
com o SkyDrive, como telefones Lumia, ou on-line em www.skydrive.com.

Para carregar o conteúdo, é necessário ter uma conexão com a internet. Se você não tiver um plano
de dados, os custos da transmissão de dados poderão aumentar rapidamente. Para obter
informações sobre os possíveis custos de dados, entre em contato com a operadora.
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http://www.skydrive.com/


Instalar o aplicativo SkyDrive no telefone

Com o aplicativo SkyDrive, você pode gerenciar seus dados pessoais com facilidade.

1. Siga as instruções no telefone para instalar o aplicativo SkyDrive no telefone.
Para telefones Lumia, você pode baixar o aplicativo SkyDrive da Loja.

2. Abra o aplicativo SkyDrive e entre no Windows Live com seu Windows Live ID, também chamado
de conta da Microsoft. Se você ainda não tiver uma conta, siga as instruções no telefone para criar
uma.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados. 3



Carregar dados de seu telefone Symbian

Mantenha suas fotos em segurança no SkyDrive.

1. Selecione o conteúdo que deseja carregar no SkyDrive.
2. Inicie o upload. Seus contatos e suas fotos serão carregados no Windows Live Pessoas e em
SkyDrive > Todas as fotos, respectivamente.

Por padrão, para acelerar o upload, suas fotos serão reduzidas para uma resolução máxima de 719 x
719 antes do upload, o que afetará a qualidade se, por exemplo, você imprimi-las posteriormente.
Se você quiser preservar a qualidade de suas fotos, poderá alterar a configuração em 
Configurações.

As imagens reduzidas não poderão ser atualizadas ou substituídas por imagens com resolução
completa depois que você carregá-las no SkyDrive.

O carregamento de imagens grandes por meio de uma conexão de rede lenta poderá afetar o
desempenho geral de seu telefone.

Determinadas fotos e contatos são carregados no SkyDrive somente uma vez, mesmo se você
removê-los posteriormente do SkyDrive.

Se você alterar os detalhes de um contato depois de carregá-lo no SkyDrive pela primeira vez, nem
todas as alterações serão atualizadas. Novos contatos e alterações no Nome, Sobrenome e Empresa
serão atualizados na próxima vez que você carregar os contatos.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados. 4



Baixar dados para seu telefone Lumia

Você pode baixar seus dados pessoais do SkyDrive para o telefone Lumia.

Ao conectar-se com o SkyDrive, use a mesma conta da Microsoft que usou quando carregou o
conteúdo.

1. Seus contatos serão automaticamente sincronizados entre o serviço Windows Live Pessoas e o
hub Pessoas em seu telefone Lumia.
2. Para sincronizar suas fotos automaticamente entre o SkyDrive e o telefone Lumia, na tela inicial,
deslize para a esquerda e toque em  Configurações. Deslize para aplicativos e toque em fotos
+câmera > SkyDrive.
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