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Introdução
Modos
Número do modelo: Nokia N92-1.

A seguir referido como Nokia N92.

O dispositivo tem quatro modos: Modo de Tampa fechada (1), modo de Visualização (2), modo 
de Tampa aberta (3) e modo de Imagens (4). Para obter mais informações, consulte ‘Modos’, 
no manual do utilizador.

No modo de Tampa fechada, pode continuar a ouvir rádio ou o leitor de música, ver TV e ajustar 
o volume. Pode mudar o perfil ou desligar o dispositivo com a tecla de alimentação. Se a TV 
estiver ligada, pode ver o canal TV Móvel e informações sobre o programa, o horário do 
programa, bem como o estado de gravação, no visor da tampa. Se a TV estiver desligada, pode 
ver o estado das mensagens e as horas.



Se levantar o lado do visor de eixo oscilante quando a tampa está fechada, é activado o modo 
de Visualização. Para além de poder utilizar outras aplicações, pode utilizar o modo de 
Visualização para ver programas de TV e vídeos, ver as suas imagens, consultar a Internet com 
o browser e efectuar chamadas de mãos-livres.

No modo de Tampa fechada, pode navegar no menu principal com a tecla de navegação, 
seleccionar e abrir aplicações e ficheiros, e utilizar todas as funções básicas do telefone. 
A câmara secundária por cima do canto superior esquerdo do visor está disponível para 
chamadas de vídeo. A tampa abre cerca de 160 graus, conforme é mostrado na figura. Não force 
a tampa para abrir mais.

Utilize o modo de Imagens para gravar vídeos e tirar fotografias rápida e facilmente. Para activar 
o modo Imagens, abra a tampa até aos 90 graus, segure o dispositivo de lado e rode a tampa 
para cima de forma a que o visor principal fique virado para si. A câmara principal é activada 
e pode ver a vista que irá ser captada.



TV Móvel
Com TV Móvel pode ver, ouvir e gravar programas de 
TV digital, bem como aceder aos serviços de televisão 
e rádio móveis interactivos (serviço de rede).

Certifique-se da cobertura de rede de TV Móvel, bem 
como da respectiva disponibilidade e instruções para 
o acesso aos serviços de difusão de dados, 
e informe-se sobre os preços junto do seu 
fornecedor de serviços.

Para abrir a aplicação TV Móvel, prima a tecla 
multimédia , sem soltar. O sistema mostra os 
guias de programas disponíveis no local onde se 
encontra. Na primeira activação, isto pode levar alguns minutos. Para especificar um guia do 
programa, seleccione-o e prima . O sistema organiza os canais disponíveis de acordo com o 
guia de programas. Isto pode levar algum tempo. Pode alterar o guia de programas mais tarde, 
nas definições.

Para ver uma lista dos canais disponíveis, desloque-se para cima ou para baixo e prima  para 
seleccionar um canal. Para mudar de canal, também pode utilizar as teclas de média de ambos 
os lados da tecla de navegação. Também pode premir as teclas numéricas para mudar de canal. 
Para alternar entre o tamanho de ecrã total e ecrã normal, prima  no teclado.

Em alguns países, é exigida uma taxa de licença de televisão aos proprietários de receptores de 
televisão. Para mais informações, contacte as autoridades locais.

Para obter mais informações, consulte ‘TV Móvel’, no manual do utilizador.

                                         Opções Sair



Teclas e componentes — Modo de tampa 
fechada
• Unidade da câmara principal e 

lente (1).
• Flash LED (2)
• Ranhura do cartão de memória para 

um cartão miniSD (3)
• Conector do sistema de interface 

Pop-Port™ para acessórios 
compatíveis (4)

• Conector do carregador (5)
• Porta de infravermelhos (6)
• Altifalantes estéreo (7)
•  Tecla de volume para ajustar o 

volume e ampliar ou reduzir a 
imagem quando utiliza a 
câmara (8)

• Tecla de captura para tirar 
fotografias e gravar vídeos (9)

•  Tecla de alimentação (10)



Teclas e componentes — Modo de tampa aberta
• Câmara secundária para chamadas de vídeo (1)
• Teclas de selecção para seleccionar os comandos e os 

itens no modo de Visualização (2)
• Teclas de selecção para seleccionar os comandos e os 

itens no modo de Imagens e de Tampa aberta. Para 
utilizar comandos de voz, prima sem soltar. (3)

•  Tecla Chamar (4)
•  Tecla Menu (5)
• Prima, sem soltar, como atalho para ligar à Web. (6)
• Tecla de multimédia (7)
• Tecla Limpar (8)
• Teclado duplo (9)
• Tecla Terminar (10)
• Tecla de deslocamento NaviTM (daqui em diante referida 

como tecla de deslocamento) para se deslocar para a 
esquerda, para a direita, para cima ou para baixo nos 
menus. Prima a tecla central ( ) para seleccionar, 
aceitar ou activar. (11)

• Teclas de média para controlar a TV Móvel, o leitor de 
vídeo, o leitor de música e o rádio. (12)



Inserir o cartão (U)SIM e a bateria
O cartão USIM é uma versão avançada do cartão SIM e é suportado por dispositivos 
móveis UMTS.

Para verificar a disponibilidade e obter informações sobre como utilizar os serviços do cartão 
SIM, contacte o fornecedor do cartão SIM, o qual poderá ser o operador de rede ou outro 
fornecedor.
1 Com a parte de trás do dispositivo virada para si, faça deslizar a tampa 

posterior para baixo (1) e levante-a para fora (2).
Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o 
carregador.

2 Para libertar o suporte do cartão (U)SIM, desloque o suporte e 
levante-o (3).

3 Insira o cartão (U)SIM no suporte (4). Certifique-se de que o canto 
biselado do cartão fica virado para cima no suporte e de que a área dos 
contactos do cartão fica virada para os conectores do dispositivo.

4 Feche o suporte e faça-o deslizar até encaixar no lugar (5).

5 Insira a bateria (6). Certifique-se de que os contactos na parte superior 
da bateria estão virados para os conectores do dispositivo.

6 Para voltar a instalar a tampa posterior, faça-a deslizar para cima, 
começando pela parte inferior, até esta encaixar com um estalido.



Carregar a bateria
1 Ligue um carregador compatível a uma tomada.
2 Ligue o cabo de alimentação ao dispositivo. Se a bateria 

estiver completamente descarregada, pode demorar algum 
tempo até que o indicador de carregamento seja mostrado. 
O dispositivo pode ser utilizado durante o carregamento.

3 Quando a bateria estiver completamente carregada, a barra 
deixa de se mover. Desligue o carregador do dispositivo e, 
em seguida, da tomada.

Também pode utilizar o Adaptador para Carregador Nokia 
(CA-44) para carregar a bateria com modelos de carregadores 
Nokia compatíveis anteriores. Para obter informações sobre 
acessórios, baterias e carregadores, consulte o manual do utilizador, ‘Acessórios, baterias e 
carregadores’, p. 10.

Ligar o dispositivo
1 Prima a tecla de alimentação, sem soltar, na parte superior do dispositivo.
2 Se o dispositivo pedir um código (U)PIN ou um código de bloqueio, introduza-o e prima . 

A definição de fábrica do código de bloqueio é 12345.
3 É iniciada a iniciação ao dispositivo.



O dispositivo possui antenas internas.

Nota: Tal como acontece com outros dispositivos 
transmissores de rádio, evite tocar desnecessariamente na 
antena quando a antena estiver a ser utilizada. Por exemplo, 
evite tocar na antena durante a realização de uma chamada 
telefónica. O contacto com uma antena de transmissão ou 
recepção afecta a qualidade das comunicações de rádio, 
pode fazer com que o dispositivo funcione a um nível de 
consumo de energia superior ao normalmente necessário e 
pode reduzir a duração da bateria.

1 Antena DVB-H para receber emissões de TV Móvel
2 Tecnologia Bluetooth e LAN sem fios
3 Antenas celulares

Quando liga o dispositivo pela primeira vez, poderá ser-lhe solicitado que defina as seguintes 
informações: Sel. cid. actual:, Hora: e Data:. Utilize as teclas de navegação e as teclas 
numéricas. Para encontrar a cidade, introduza as primeiras letras do nome. A cidade que 
escolher também define o fuso horário do relógio do dispositivo.

É possível que o seu operador de rede tenha solicitado a desactivação ou a não activação de 
determinadas funções no seu dispositivo. Se for esse o caso, essas funções não serão 
apresentadas no menu do dispositivo. O dispositivo poderá ter, também, uma configuração 
especial, tais como alterações em nomes de menus, na ordem dos menus e nos ícones. Para mais 
informações, contacte o seu operador de rede.



Auricular
Ligue o auricular compatível ao conector do sistema de interface 
Pop-Port™ do dispositivo.

 Aviso: Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir 
os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando 
este puder colocar em risco a sua segurança.

Inserir o cartão de memória
Pode utilizar um cartão miniSD compatível como espaço de armazenamento adicional para 
poupar a memória do dispositivo. Pode também criar cópias de segurança das informações 
armazenadas no dispositivo no cartão de memória.

Utilize apenas cartões miniSD compatíveis certificados pela Nokia para uso com este dispositivo. 
A Nokia utiliza as normas de indústria aprovadas para cartões de memória; no entanto, algumas 
marcas poderão não ser completamente compatíveis com este dispositivo. Os cartões 
incompatíveis poderão danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados 
guardados no cartão.

Para inserir o cartão de memória:
1 Abra a protecção (11) da ranhura do cartão de memória na parte superior 

do dispositivo.



2 Insira o cartão de memória na ranhura (12). Certifique-se de que a área 
dos contactos do cartão está virada para baixo e de que o canto biselado 
está virado para a ranhura.

3 Empurre o cartão (13). Ouvirá um clique quando o cartão encaixar 
no lugar.

Retirar o cartão de memória
1 Antes de ejectar o cartão, prima  e seleccione Remov. cartão mem.. Todas as aplicações 

são fechadas.
2 Quando for apresentada a indicação Remover cartão memória e premir 

'OK', abra a protecção da ranhura do cartão de memória.
3 Prima o cartão de memória para o libertar da ranhura (14).
4 Retire o cartão de memória e, se pedido pelo dispositivo, seleccione OK para 

confirmar.
 Importante: Não retire o cartão de memória durante uma operação enquanto o 

dispositivo estiver a aceder ao cartão. Se remover o cartão no meio de uma operação, poderá 
danificar o cartão de memória e o dispositivo, para além de os dados guardados no cartão 
poderem ser corrompidos.

Definições
Geralmente, as definições de MMS, GPRS, transmissão de dados em sequência e Internet móvel 
são configuradas automaticamente no dispositivo com base nas informações do fornecedor de 
serviços de rede.



Para obter mais informações, consulte ‘Conectividade’, no manual do utilizador.

Ecrãs
Remova os plásticos de protecção dos ecrãs e da lente da câmara.

Poderá detectar um pequeno número de pontos descoloridos, brilhantes ou em falta no ecrã. 
Trata-se de uma característica deste tipo de ecrã. Alguns ecrãs podem conter pixels ou pontos 
que permanecem ligados ou desligados. Isto é algo normal e não se trata de uma avaria.

Transferir conteúdo a partir de outro dispositivo
Para utilizar a aplicação de transferência, consulte o manual do utilizador, ‘Transferir conteúdo 
a partir de outro dispositivo’, p. 15.

Para utilizar o Nokia Content Copier existente no Nokia PC Suite para copiar conteúdos de um 
dispositivo Nokia compatível,  consulte o CD-ROM fornecido com o seu dispositivo. O Nokia 
Content Copier suporta vários modelos de dispositivos Nokia. Para obter mais informações sobre 
os dispositivos suportados por cada Nokia PC Suite, consulte as páginas em 
www.nokia.com/pcsuite.

Apoio
Ajuda
A função de ajuda apresenta instruções para a utilização do dispositivo. Para aceder à ajuda a 
partir de uma aplicação, seleccione Opções > Ajuda.



Iniciação
A iniciação apresenta informações sobre algumas das funções do dispositivo. A iniciação é 
iniciada automaticamente durante o primeiro arranque. Para lhe aceder a partir de um menu, 
prima  e seleccione Minhas > Iniciação.

Manual do utilizador
Para outras informações importantes acerca do dispositivo, consulte o manual do utilizador.

Online
Verifique em http://www.nokia.com/support ou na página da Internet local da Nokia, a versão 
mais recente deste manual, informações adicionais, importações e serviços relacionados com o 
seu produto Nokia.
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