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Segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal.

A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo
enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a

segurança na estrada.

INTERFERÊNCIAS

Todos os dispositivos móveis são susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o
respectivo desempenho.

ASSISTÊNCIA QUALIFICADA

A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.

BATERIAS, CARREGADORES E OUTROS ACESSÓRIOS

Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela Nokia para uso com
este dispositivo. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

MANTENHA O DISPOSITIVO SECO

O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.

PROTEJA A SUA AUDIÇÃO

Para prevenir problemas de audição, não tenha o volume no máximo durante longos períodos
de tempo.
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Acerca da base de câmara

Com a base de câmara, poderá tirar fotografias e gravar vídeos em melhores condições.

A Base de câmara PD-95G da Nokia funciona como uma tampa funcional e protectora do telemóvel.
O telemóvel pode utilizar a carga adicional da bateria incorporada da base de câmara, aumentando
desta forma a autonomia da câmara e do telemóvel. Ao tirar fotografias, utilize a tecla de câmara de
duas fases para melhorar a focagem e o enquadramento e utilize a correia de pulso para segurar na
base com uma mão de uma forma confortável e segura. Também pode montar um encaixe de tripé
universal na base de câmara para aumentar a estabilidade.

Pode levar a base de câmara facilmente a qualquer local.

Leia este manual do utilizador atentamente antes de utilizar o produto. Leia também o manual do
utilizador do dispositivo que ligar ao produto.
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Teclas e componentes

Explore as teclas e os componentes da base de câmara.

1 Tecla de câmara
2 Tecla do indicador da bateria
3 Luzes indicadoras
4 Conector do carregador
5 Orifício da correia de pulso
6 Ficha micro-USB
7 Orifício de parafuso para montagem de tripé
8 Correia de pulso

Este produto não inclui um cabo USB.

Aviso: A ficha micro-USB deste produto podem conter uma pequena quantidade de níquel. Se
tiver sensibilidade ao níquel, o contacto prolongado da pele com as peças poderá causar
sintomas.
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Ligar o telemóvel à base de câmara

Aprenda a ligar o telemóvel à base de câmara.

1. Coloque a correia de pulso no telemóvel e, em seguida, introduza-a no orifício da correia de pulso.
2. Deslize o telemóvel para baixo cuidadosamente e ligue o conector micro-USB do telemóvel à ficha
micro-USB da base de câmara.
3. Pressione cuidadosamente o telemóvel, até este encaixar nos rebordos superiores.
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Desligar o telemóvel da base de câmara

Pretende utilizar o telemóvel livremente após carregar as baterias ou tirar fotografias? Desligue-o
da base de câmara.

1. Pressione cuidadosamente um dos rebordos superiores e afaste-o do telemóvel até se soltar.
Repita o processo e solte o outro rebordo superior.
2. Levante o telemóvel para o desligar da ficha micro-USB.

3. Deslize o telemóvel para cima até o retirar completamente da base de câmara.
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Carregar a base de câmara

A bateria incorporada vem parcialmente carregada de fábrica, mas pode ser necessário recarregá-la
antes de utilizar a base de câmara.

Carregue a base de câmara na temperatura correcta: 0°C – +60°C. Se a temperatura se situar fora
deste intervalo e a base de câmara estiver ligada à tomada, as luzes indicadoras irão todas piscar
rapidamente.

1. Ligue um carregador compatível (vendido em separado) a uma tomada ou utilize um cabo USB para
ligar a base de câmara a um computador compatível.
2. Ligue a extremidade micro-USB do cabo ao conector de carregador da base de câmara.
As luzes indicadoras acendem-se e uma das luzes indicadoras fica a piscar regularmente durante o
processo de carregamento, para indicar o estado do carregamento. Quando a bateria estiver
completamente carregada, as luzes indicadoras ficam todas acesas durante 15 minutos. O
carregamento completo da base de câmara pode demorar até 3 horas.

3. Assim que a bateria estiver completamente carregada, desligue o carregador da base de câmara
e, em seguida, da tomada.
Para desligar um carregador, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

Verificar o nível de carga da bateria
Prima a tecla do indicador da bateria. As luzes indicadoras acendem-se durante 3 segundos, para
indicar o nível actual da bateria. Cada luz indicadora corresponde a 25% da capacidade total da
bateria.
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Carregar o telemóvel na base de câmara

Está a ficar sem bateria e não existe nenhuma tomada ou carregador nas imediações? Utilize a base
de câmara para carregar o telemóvel.

Utilize a base de câmara para carregar o telemóvel na temperatura correcta: -10°C – +60°C.

Ligue o telemóvel à base de câmara. A base de câmara começa a carregar o telemóvel
automaticamente.
As luzes indicadoras acendem-se durante três segundos para indicar o nível actual da bateria da base
de câmara e, em seguida, desligam-se durante o carregamento. Sempre que pretender, pode premir
a tecla do indicador da bateria para ver o nível de carga da bateria actual. Se a luz indicadora junto
ao conector do carregador piscar rapidamente significa que a energia da base de câmara foi
transferida para o telemóvel e a bateria da base de câmara está a ficar descarregada. Poderá ter de
recarregar a base da câmara.

Verifique o progresso de carregamento no telemóvel. O tempo de carregamento varia em função da
utilização do telemóvel.

Carregar o telemóvel e a base de câmara em simultâneo
Ligue um cabo USB compatível ao conector de carregador da base de câmara, para carregar o
telemóvel e a base de câmara através de uma tomada ou de um computador.
O carregamento do telemóvel é efectuado primeiro se a base de câmara tiver energia suficiente. Se
não for o caso, a base de câmara carrega sozinha durante alguns minutos. Quando a bateria do
telemóvel estiver completamente carregada, o carregamento da base de câmara inicia-se
automaticamente e as luzes indicadoras acendem-se, para indicar o progresso do carregamento.

Interrompa e retome o carregamento do telemóvel na base de câmara
Prima a tecla do indicador de bateria durante um mínimo de 3 segundos. As luzes indicadoras da
bateria piscam duas vezes e o carregamento pára. A tecla da câmara permanece operacional. Repita
este passo para retomar o carregamento.
A base da câmara retoma automaticamente o carregamento do telemóvel sempre que ambos
estiverem ligados ou quando a base da câmara estiver ligada a uma tomada ou um computador.
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Sugestão: Para desligar completamente o telemóvel enquanto estiver ligado à base da câmara,
interrompa primeiro o carregamento do telemóvel.
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Tirar uma fotografia ou gravar um vídeo

Gostava de saber como utilizar a base de câmara para tirar uma fotografia ou gravar um vídeo com
o telemóvel? Continue a ler para descobrir.

A base de câmara está optimizada para utilizadores destros.

1. Ligue o telemóvel à base de câmara.
2. Prima a tecla de câmara na base de câmara para ligar a câmara do telemóvel.
Se o telemóvel estiver bloqueado, mantenha premida a tecla de câmara.

3. Seleccione o modo de câmara que pretende utilizar.
4. Prima a tecla de câmara.

Sugestão: Ao tirar uma fotografia, mantenha premida a tecla de câmara até meio para focar.
Para tirar a fotografia, prima completamente a tecla de câmara.

Sugestão: Para segurar no telemóvel e na base de câmara de uma forma confortável e segura,
coloque a correia de pulso no telemóvel e introduza-a no orifício da base de câmara.

Para obter mais informações sobre como tirar fotografias ou gravar vídeos, consulte o manual do
utilizador do telemóvel.
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Colocar a base de câmara num encaixe de tripé

Pretende ter uma maior estabilidade ao tirar fotografias? Utilize um encaixe de tripé universal.

1. Coloque o parafuso do tripé no orifício de parafuso para montagem de tripé da base de câmara.
2. Rode a base de câmara no sentido dos ponteiros do relógio, até o encaixe de tripé estar fixo.

Sugestão: Para obter a máxima estabilidade, um dos pés do tripé deve estar paralelo à base de
câmara.
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Informações sobre segurança e produto

Cuidar do seu dispositivo
Manuseie o dispositivo, a bateria e respectivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a manter o
dispositivo operacional.

• Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam
a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, deixe-o secar.

• Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade.
• Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem danificar o dispositivo

ou a bateria.
• Não guarde o dispositivo em temperaturas frias. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se

humidade no respectivo interior, danificando-o.
• Não abra o dispositivo.
• Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
• Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode parti-lo.
• Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.

Reciclar

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao
efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Todos
os materiais do dispositivo podem ser recuperados como materiais e energia. Para obter informações ambientais sobre como
reciclar os seus produtos Nokia, consulte www.nokia.com/recycle.

Símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica
que todos os produtos eléctricos e electrónicos e baterias devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo
de vida. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem.
Recicle-os. Para mais informações sobre o ponto de reciclagem mais próximo, consulte a autoridade local de gestão de resíduos,
ou vá para www.nokia.com/support. Para mais informações sobre os atributos ambientais do dispositivo, consulte
www.nokia.com/ecoprofile.

Informações sobre a bateria e o carregador
O seu dispositivo inclui uma bateria interna, não removível e recarregável. Não tente remover a bateria, porque pode danificar
o dispositivo.

Carregue o dispositivo com um carregador AC-10, AC-16, AC-20, AC-50, AC-60, DC-6, DC-17 ou DC-20. O tipo de ficha do
carregador pode variar.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia for
significativamente inferior à normal, para substituir a bateria, leve o dispositivo ao serviço de assistência autorizado mais
próximo.

Segurança da bateria e do carregador
Para desligar um carregador ou um acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

Quando o carregador não está a ser utilizado, desligue-o. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai
perdendo a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade
e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente.
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Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Obedeça à regulamentação local. Recicle-as, sempre que
possível. Não as trate como lixo doméstico.

Não desmonte, corte, esmague, dobre, perfure, nem danifique a bateria de qualquer outro modo. Se ocorrer uma fuga na bateria,
não deixe o líquido entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afectadas
com água abundante ou procure assistência médica. Não modifique, tente inserir objectos estranhos na bateria nem submerja
ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilize a bateria e o carregador apenas para as suas funções específicas. A utilização imprópria, ou a utilização de baterias ou
carregadores não aprovados ou incompatíveis, pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá
invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que a bateria ou carregador estão danificados, leve-os a um centro de
assistência antes de continuar a utilizá-los. Nunca utilize uma bateria ou carregador danificados. Utilize o carregador apenas em
espaços interiores.

Direitos de autor e outros avisos
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

NOKIA CORPORATION declara que este PD-95G está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva
2004/108/CE.

A disponibilidade dos produtos poderá variar consoante a região. Para mais informações, contacte o seu agente Nokia. Este
dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e
de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas
garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e
adequação a um fim específico, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o
direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma
circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais,
consequenciais ou indirectos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

É proibida a reprodução, a transferência ou a distribuição da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que
forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-
-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

A Nokia não presta qualquer garantia ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao
utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo. Ao utilizar uma aplicação, o utilizador declara ter
conhecimento e aceitar que a aplicação é fornecida tal como está. A Nokia não presta quaisquer declarações ou garantia, ou
assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros
fornecidas com o dispositivo.

AVISO FCC/INDUSTRY CANADÁ

Este dispositivo está em conformidade com a secção 15 das regras FCC e das normas RSS da Industry Canada. O funcionamento
está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo terá
de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado.
Quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Nokia podem anular a autorização
do utilizador para operar com este equipamento.

Nota: Este equipamento foi testado e considerado como cumprindo os limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo
com a parte 15 das Normas FCC. Estes limites destinam-se a proporcionar uma protecção razoável contra interferências nocivas
numa instalação doméstica. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequências e, se não for instalado e
utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações de rádio. No entanto, não há
garantia de que não ocorrerá qualquer interferência numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências
nocivas na recepção de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado desligando e voltando a ligar o equipamento, o utilizador
deverá tentar corrigir as interferências, através de uma ou mais das seguintes acções:

• Alterar a orientação ou a localização da antena receptora.
• Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
• Ligar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
• Consultar o representante ou um técnico experiente de rádio/TV.
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TM © 2013 Nokia. Todos os direitos reservados. Os nomes/produtos de terceiros podem ser marcas comerciais dos respectivos
proprietários.
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