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1. Introdução

O dispositivo Nokia 330 Auto Navigation permite-lhe utilizar a 
navegação GPS num automóvel e em actividades ao ar livre. Também 
pode ver fotografias e vídeos, assim como ouvir música.

Leia com atenção este manual do utilizador antes de utilizar o 
dispositivo. Leia também o manual do utilizador da aplicação de 
navegação GPS disponível no dispositivo.

Para obter a última versão do manual do utilizador, informações 
adicionais, efectuar downloads e informar-se dos serviços relacionados 
com o seu produto Nokia, consulte a página www.nokia.com/support ou 
o Website local da Nokia.

■ Informações sobre o sistema GPS
O GPS (Global Positioning System) é um sistema mundial de navegação 
por rádio, baseado em satélites. O receptor GPS, integrado no dispositivo 
de navegação, tem capacidade para calcular a sua localização com uma 
precisão de 10 metros. A precisão depende, por exemplo, do número de 
satélites, cujos sinais o módulo GPS recebe. Em condições ideais, a 
precisão pode ser de apenas alguns metros.

A antena GPS está situada na parte superior do dispositivo de 
navegação. Alguns pára-brisas e janelas podem conter metal, que pode 
bloquear ou enfraquecer os sinais dos satélites.

Se permanecer imóvel, o GPS não consegue detectar para que lado está 
voltado, uma vez que determina a sua direcção com base no movimento.

O GPS (Global Positioning System - Sistema de Posicionamento Global) é operado 
pelo governo dos Estados Unidos, que é o único responsável pela exactidão e 
manutenção do sistema. A exactidão dos dados de localização pode ser afectada 
por ajustes efectuados pelo governo dos Estados Unidos aos satélites GPS e está 
sujeita a alterações da política civil de GPS do Departamento de Defesa dos 
Estados Unidos do Plano de Radionavegação Federal. A exactidão também pode 
ser afectada por uma geometria fraca dos satélites. A disponibilidade e qualidade 
dos sinais GPS pode ser afectada pela sua localização, edifícios e obstáculos 
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naturais, bem como pelas condições meteorológicas. O receptor GPS deve ser 
utilizado apenas no exterior, para permitir a recepção dos sinais GPS.

O GPS deve ser utilizado como um auxiliar de navegação. Não deve ser utilizado 
para medições exactas de posição e nunca deve depender exclusivamente dos 
dados de localização do receptor GPS para o posicionamento ou a navegação. 

■ Aplicações de terceiros
As aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo podem ter sido criadas e 
podem constituir propriedade de pessoas ou entidades que não são subsidiárias 
da Nokia nem estão relacionadas com a mesma. A Nokia não detém os direitos de 
autor (copyrights) nem direitos de propriedade intelectual sobre essas aplicações 
de terceiros. Como tal, a Nokia não assume qualquer responsabilidade pela 
assistência ao utilizador final, pela funcionalidade das aplicações nem pelas 
informações apresentadas nas aplicações ou materiais. A Nokia não presta 
qualquer garantia a aplicações de terceiros.

AO UTILIZAR AS APLICAÇÕES, O UTILIZADOR DECLARA TER CONHECIMENTO 
E ACEITAR QUE AS APLICAÇÕES SÃO FORNECIDAS "TAL COMO ESTÃO", SEM 
GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, QUER EXPLÍCITA QUER IMPLÍCITA, NA 
MÁXIMA MEDIDA DO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. DECLARA AINDA 
TER CONHECIMENTO E ACEITAR QUE NEM A NOKIA NEM AS SUAS SUBSIDIÁRIAS 
PRESTAM QUAISQUER DECLARAÇÕES OU GARANTIAS, QUER EXPLÍCITAS QUER 
IMPLÍCITAS, INCLUINDO NOMEADAMENTE GARANTIAS RELATIVAS À 
TITULARIDADE, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A 
QUALQUER FIM ESPECÍFICO, OU DE QUE AS APLICAÇÕES NÃO VIOLAM 
QUAISQUER PATENTES, DIREITOS DE AUTOR, MARCAS COMERCIAIS OU OUTROS 
DIREITOS DE TERCEIROS. 
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2. Preparação da utilização

■ Teclas e componentes
Nota: Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo 
poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou 
outros suportes magnéticos de armazenamento junto do dispositivo, 
uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser 
apagadas.

Vista frontal e direita

• Luz indicadora do estado da alimentação (1)

• Luz indicadora do estado do GPS (2)

• Ecrã sensível ao tacto (3)

• Tecla de início (4)

• Tecla de marca (5)

• Tecla de repouso (6)

• Tecla de aumento do volume (7)

• Tecla de diminuição do volume (8)

• Conector para uma antena GPS externa opcional (9)

21
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Vista posterior, esquerda e da base

• Antena GPS (1)
• Altifalante (2)
• Interruptor de alimentação (3)
• Tecla de reinicialização (4)
• Ranhura do cartão de memória (5)
• Conector estéreo de saída de áudio (6)
• Porta mini USB (7)
• Interruptor de bloqueio (8)
• Conector do carregador (9)

■ Carregadores
Verifique o número do modelo do carregador, antes de o utilizar com este 
dispositivo de navegação. Este dispositivo deve ser utilizado com o carregador 
DC-3.

Aviso: Utilize apenas carregadores e acessórios certificados pela Nokia 
para uso com este dispositivo específico. A utilização de quaisquer 
outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode 
ser perigosa.
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Para obter informações sobre os acessórios certificados disponíveis, contacte um 
Agente Autorizado ou Revendedor. Para desligar o cabo de alimentação de 
qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

■ Carregar a bateria
O dispositivo de navegação tem uma bateria interna recarregável e 
inamovível. Não tente remover a bateria do dispositivo, pois pode 
danificar o mesmo.
Ligue o carregador DC-3 ao conector de 
carregador do dispositivo de navegação e 
introduza a ficha do carregador na tomada 
do isqueiro da viatura. A energia tem de ser 
fornecida pela bateria da viatura, entre 9 e 
18 volts. Certifique-se de que o carregador 
está correctamente ligado à tomada do 
isqueiro e que não interfere com o 
funcionamento normal da viatura.
Em alguns modelos de viaturas, a tomada 
do isqueiro é alimentada pela bateria da 
viatura, mesmo quando a chave é retirada 
da ignição. Nesses casos, a bateria da viatura pode ficar descarregada se 
o dispositivo de navegação permanecer ligado, ou se o dispositivo for 
desligado mas permanecer ligado à tomada do isqueiro durante um 
longo período de tempo. Contacte o fabricante do veículo para obter 
mais informações.
Quando carrega a bateria, a luz indicadora amarela fica intermitente. Se 
o processo de carga não se iniciar, desligue o carregador do auricular, 
volte a ligá-lo e tente de novo. Após o carregamento completo da 
bateria, a luz indicadora apaga-se.
Uma vez completamente carregada a bateria, desligue o carregador do 
dispositivo de navegação e da tomada do isqueiro.
Quando a carga da bateria estiver fraca, a luz indicadora vermelha fica 
intermitente e o ícone da bateria, situado na parte superior do ecrã do 
menu de aplicações, não apresenta quaisquer barras verdes.
Pode utilizar o dispositivo de navegação enquanto este está ligado à 
tomada do isqueiro.
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■ Instalar o dispositivo numa viatura
Para utilizar o dispositivo de navegação numa viatura, instale o 
dispositivo de fixação HH-14 no pára-brisas, instale o suporte de viatura 
CR-79 no dispositivo de fixação, coloque o dispositivo de navegação no 
suporte de viatura e ligue o dispositivo de navegação à tomada do 
isqueiro da viatura. 

Instruções gerais de segurança
Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para 
operar o veículo enquanto conduz. Enquanto conduz, a sua principal 
preocupação deve ser a segurança na estrada. O dispositivo de fixação 
ou o suporte de viatura só devem ser utilizados se a respectiva operação 
for segura em todas as condições de condução.

Quando instalar o dispositivo de fixação ou o suporte de viatura, 
certifique-se de que estes não interferem nem estorvam os sistemas de 
condução ou travagem, ou outros sistemas utilizados na operação do 
veículo (por exemplo, os airbags), nem perturbam o seu raio de visão 
enquanto conduz.

Certifique-se de que o accionamento dos airbags não é bloqueado ou 
afectado de qualquer forma.

Assegure-se de que o dispositivo de fixação ou o suporte de viatura não 
é instalado num local onde possa atingi-lo, em caso de acidente ou 
colisão.

Periodicamente, verifique se a ventosa situada na parte inferior do 
dispositivo de fixação está firmemente presa ao pára-brisas, 
especialmente se a temperatura ambiente sofrer grandes oscilações.

Não deixe os componentes do produto no interior do veículo, 
directamente expostos ao sol ou a um calor excessivo. Os componentes 
podem ficar danificados se a temperatura no interior do veículo descer 
abaixo de -0°C (32°F) ou exceder os +40°C (104°F).
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Montar o dispositivo
Escolha uma superfície segura de fixação no pára-brisas e limpe-a 
cuidadosamente, com um produto de limpeza de vidros e um pano 
limpo. Se a temperatura ambiente for inferior a +15°C (60°F), aqueça 
com cuidado a superfície e a ventosa, utilizando um secador de cabelo, 
para assegurar uma firme aderência ao pára-brisas. Não aqueça 
excessivamente o pára-brisas, para evitar danificá-lo.

Pressione com firmeza a ventosa contra o pára-brisas e empurre 
cuidadosamente a alavanca de bloqueio situada sobre a ventosa, na 
direcção desta última, para criar um vácuo entre a ventosa e o 
pára-brisas (1). Certifique-se de que a ventosa está firmemente fixada. 
Para remover o dispositivo de fixação do pára-brisas, empurre com 
cuidado a alavanca de bloqueio na direcção da parte superior do 
dispositivo de fixação e puxe a tira localizada na extremidade da ventosa.

Para instalar o suporte de viatura no dispositivo de fixação, introduza as 
patilhas situadas na parte superior do dispositivo de fixação nas 
ranhuras situadas no suporte de viatura (2) e faça deslizar o apoio até 
encaixar no devido lugar (3). Para sua segurança, instale o apoio na 
posição vertical.

2

3

5
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Coloque o dispositivo de navegação no suporte de viatura (4) e pressione 
o dispositivo na direcção da parte posterior do apoio, até o dispositivo 
encaixar no devido lugar. Certifique-se de que o visor do dispositivo fica 
claramente visível para o utilizador. Para soltar o dispositivo de 
navegação do suporte de viatura, retire-o do suporte.

Para utilizar o dispositivo para navegação GPS, levante a antena GPS até 
aproximadamente 90 graus (5). Não tente forçar a antena a abrir mais.

Ligar o dispositivo à tomada do isqueiro
O dispositivo de navegação pode estar ligado à tomada do isqueiro, 
enquanto é utilizado. Consulte Carregar a bateria, na página 9.

■ Ligar ou desligar o dispositivo

Ligar
Para ligar, desloque o interruptor de alimentação na direcção da parte 
superior do dispositivo e prima a tecla de repouso. 

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez, é apresentada uma série de 
ecrãs de definição e a aplicação de navegação GPS é iniciada. Siga as 
instruções apresentadas para configurar as definições e consulte o 
manual do utilizador da aplicação de navegação, para utilizá-la. Para 
sair do menu de aplicações, prima a tecla de início.

Desligar
Para desligar, desloque o interruptor de alimentação na direcção da base 
do dispositivo.

■ Introduzir o cartão de memória
Juntamente com o dispositivo de navegação, é fornecido um cartão de 
memória SD (Secure Digital). Com este dispositivo, só poderá utilizar 
cartões de memória formatados com o sistema de ficheiros FAT.

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

Se o cartão SD ainda não estiver inserido na 
ranhura do cartão de memória, com o visor 
voltado para cima, introduza o cartão com a 
etiqueta virada para cima e o canto biselado 
virado para a base do dispositivo. Faça 
deslizar cuidadosamente o cartão de 
memória para o interior da ranhura, até 
encaixar no devido lugar.

Para remover o cartão de memória, empurre o cartão até este sair da 
ranhura.

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.
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3. Funcionamento

■ Ecrã sensível ao tacto
Para utilizar o dispositivo, toque no ecrã com o dedo.

Importante: Evite riscar o ecrã sensível ao tacto. Nunca utilize 
uma caneta ou um lápis comum, ou outros objectos 
pontiagudos, para escrever no ecrã sensível ao tacto.

■ Ajustar o volume
Para ajustar o volume, prima a tecla de volume para cima ou para baixo, 
para visualizar a barra do volume, e utilize uma dessas teclas para 
definir o volume.

■ Ajustar a luz traseira do ecrã
Para ajustar a luz traseira, prima a tecla de volume para cima ou para 
baixo e seleccione rapidamente o ícone do sol (no canto superior direito) 
para activar o modo nocturno, ou o ícone da lua, para activar o modo 
diurno. O ícone do sol indica que está activo o modo diurno e o ícone da 
lua indica que está activo o modo nocturno. 

Para alterar as definições da luz traseira, no ecrã do menu de aplicações, 
seleccione Instalação > Luz Traseira.

■ Bloquear o ecrã e as teclas
Para evitar o funcionamento acidental do ecrã e das teclas, desloque o 
interruptor de bloqueio, situado na base do dispositivo, na direcção do 
ícone do cadeado. É apresentado no ecrã o ícone de um cadeado. Para 
activar o ecrã e as teclas, desloque o interruptor na direcção oposta.

■ Modo de repouso
Para economizar a energia da bateria, pode colocar o dispositivo em 
modo de repouso, premindo a tecla de repouso. O ecrã desliga-se. Para 
utilizar o dispositivo, prima a tecla de repouso.
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■ Aceder e iniciar aplicações
As aplicações do dispositivo podem ser iniciadas a partir do ecrã do 
menu de aplicações, apresentado quando o dispositivo é ligado. 
Para sair do menu da aplicação, prima a tecla de início.
Para iniciar uma aplicação, seleccione o respectivo ícone no ecrã do 
menu de aplicações.

■ Navegação GPS
Para utilizar o dispositivo para navegação GPS, levante a antena GPS até 
aproximadamente 90 graus. Não tente forçar a antena a abrir mais.
Para iniciar a aplicação de navegação GPS, seleccione Navegação no 
ecrã do menu de aplicações ou prima a tecla de marca. Para utilizar a 
aplicação, consulte o respectivo manual do utilizador. 
Quando iniciar a aplicação, o dispositivo demora algum tempo a 
posicionar-se, dependendo do tempo que esteve desligado e da sua 
capacidade de recepção dos sinais de satélite. Em condições ideais, 
o arranque demora cerca de um minuto.
Quase todas as cartografias digitais são em certa medida imprecisas e 
incompletas. Nunca deve depender exclusivamente da cartografia 
fornecida para uso na aplicação de navegação GPS.

■ Copiar ficheiros para o cartão de memória
Pode utilizar a aplicação de MP3, Foto e Filme para abrir ficheiros 
multimédia guardados no cartão de memória. Para copiar ficheiros para 
o cartão de memória SD, utilize um gravador de cartões de memória 
compatível e um sistema operativo que suporte o sistema de ficheiros 
FAT. Para mais informações, consulte a documentação do gravador de 
cartões de memória e do sistema operativo.

■ Ouvir música
Para reproduzir ficheiros de áudio guardados no cartão de memória, 
seleccione MP3 no ecrã do menu de aplicações.
A aplicação suporta os formatos de ficheiro mp3 e wma. No entanto, 
a aplicação não suporta necessariamente todas as variações destes 
formatos.
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O dispositivo de navegação possui um conector estéreo de saída de 
áudio (6) para auscultadores compatíveis com uma ficha de 3,5 mm. 
O conector é compatível com auscultadores de 32 ohm ou de 
impedância superior.

Para ouvir música, em primeiro lugar terá de adicionar faixas de música 
do cartão de memória à lista de reprodução de faixas.

Aviso: Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante 
estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente 
elevado. 

Para adicionar faixas à lista de reprodução, seleccione  no ecrã do 
leitor. É apresentada uma lista de categorias de ordenação (por exemplo, 
Artistas). No ecrã da lista de reprodução, pode efectuar o seguinte:

• Para actualizar a lista de reprodução com novas faixas no cartão de 
memória, seleccione .

• Para adicionar uma faixa a uma pasta de faixas favoritas, seleccione 
uma categoria e a faixa e seleccione  e a pasta pretendida; para 
seleccionar várias faixas, seleccione a primeira faixa e mova o dedo 
para as outras faixas.

• Para se deslocar na lista de faixas ou de categorias, seleccione a seta 
para cima ou para baixo.

• Para regressar ao ecrã anterior, seleccione .

No ecrã do leitor de música, pode efectuar o seguinte:

• Para abrir uma faixa, seleccione . Seleccione uma categoria e 
prima a faixa duas vezes ou seleccione a faixa e .

• Para reproduzir a faixa apresentada ou fazer uma pausa ou retomar a 
reprodução, seleccione . Para parar a reprodução, seleccione .

Aviso: Ouça música com um nível de som moderado. 
A exposição contínua a um volume elevado pode causar 
lesões nos seus ouvidos. 

• Para reproduzir a faixa seguinte ou anterior no mesmo grupo de 
ordenação (por exemplo, álbum ou género musical) como a faixa 
apresentada, seleccione  ou .

• Para se deslocar na faixa, arraste a barra de deslocamento situada na 
parte superior do ecrã.
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• Para ajustar o volume, seleccione o ícone do altifalante ou utilize as 
teclas de volume.

• Para reproduzir continuamente a faixa actual, seleccione . Para 
reproduzir continuamente as faixas do grupo de ordenação, 
seleccione . Para reproduzir uma vez as faixas do grupo de 
ordenação, seleccione .

• Para reproduzir as faixas por ordem aleatória, seleccione . Para 
reproduzir as faixas pela ordem normal, seleccione .

• Para definir o temporizador para mostrar o tempo de reprodução ou 
o tempo de reprodução remanescente da faixa actual, seleccione o 
tempo.

• Para fechar o leitor, seleccione .

■ Ver fotografias
Para ver imagens guardadas no cartão de memória, seleccione Foto no 
ecrã do menu de aplicações.

A aplicação suporta os formatos de ficheiro bmp e jpeg. No entanto, a 
aplicação não suporta necessariamente todas as variações destes 
formatos.

Para ver uma imagem, seleccione a pasta onde a imagem está guardada 
e prima duas vezes o ficheiro de imagem pretendido, ou seleccione a 
imagem e . 

No ecrã da pasta de imagens, pode efectuar o seguinte:

• Para se deslocar nos ficheiros ou pastas apresentados, seleccione a 
seta para cima ou para baixo.

• Para regressar à pasta anterior, seleccione .

• Para regressar à pasta principal, seleccione .

No ecrã visualizador de imagens, pode efectuar o seguinte:

• Para ver a imagem anterior ou seguinte, seleccione a seta para a 
esquerda ou direita.

• Para ampliar a imagem, seleccione . Para reduzir a imagem, 
seleccione .

1
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• Para rodar a imagem, seleccione .

• Para regressar ao ecrã das pastas, seleccione .

Para ver, uma por uma, todas as imagens da pasta escolhida, 
seleccione . Para regressar à reprodução normal, prima o ecrã.

Para fechar o visualizador, seleccione .

■ Ver clips de vídeo
Para ver clips de vídeo guardados no cartão de memória, seleccione 
Filme no ecrã do menu de aplicações.

A aplicação suporta os formatos de ficheiro mpeg-4, wmv, asf, mpg e 
avi. No entanto, a aplicação não suporta necessariamente todas as 
variações destes formatos.

Para ver vídeos, em primeiro lugar terá de transferir os ficheiros de vídeo 
da memória do cartão para a lista de reprodução de vídeos.

Para gerir os vídeos na lista de reprodução, seleccione  no ecrã do 
leitor de vídeo. É apresentada a lista de reprodução de vídeos. No ecrã da 
lista de reprodução de vídeos, pode efectuar o seguinte:

• Para abrir um vídeo, prima a tecla para cima ou para baixo, para 
se deslocar nos vídeos, seleccione o vídeo que pretende ver 
e seleccione .

• Para adicionar um vídeo, seleccione , prima duas vezes a pasta 
que contém o vídeo e seleccione o vídeo.

• Para remover um vídeo, seleccione o vídeo e .

• Para regressar ao ecrã anterior, seleccione .

No ecrã da lista do leitor de vídeos, pode efectuar o seguinte:

• Para reproduzir o vídeo ou retomar a reprodução, seleccione . 
Para fazer uma pausa na reprodução, seleccione . Para parar a 
reprodução, seleccione .

• Para reproduzir o vídeo seguinte ou anterior, seleccione  ou .

• Para ver o vídeo em ecrã total, seleccione . Para regressar ao 
modo normal durante a reprodução, prima o ecrã.
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• Para ajustar o volume, seleccione o ícone do altifalante ou utilize as 
teclas de volume.

• Para reproduzir, um por um, todos os vídeos da lista de reprodução, 
seleccione . Para regressar à reprodução normal, 
seleccione .

Para fechar o leitor, seleccione .

■ Ajustar as definições
Para ajustar as definições gerais do dispositivo, seleccione Instalação no 
ecrã do menu das aplicações. Nos ecrãs de definições, para guardar as 
definições e fechar o ecrã actual, seleccione OK; para fechar o ecrã sem 
guardar as definições, seleccione Cancelar.

Para alterar o idioma do dispositivo, seleccione Língua e o idioma 
pretendido. Para percorrer os idiomas, selecciona a seta para cima ou 
para baixo.

Para configurar as definições de hora, seleccione Tempo. Para 
seleccionar o fuso horário, seleccione a seta para a esquerda ou direita, 
no campo Zona de Tempo. As cidades localizadas no fuso horário são 
apresentadas por baixo da definição de hora de Verão. Para activar ou 
desactivar a definição de hora de Verão, seleccione a seta para a 
esquerda ou direita, no campo Hora de Verão. Para definir a data e a 
hora, seleccione PRÓXIMO, seleccione a opção pretendida e prima 
repetidamente a seta para cima ou para baixo, até ser apresentado o 
valor pretendido.

Para ajustar a luz traseira do ecrã, seleccione Luz Traseira. Pode definir o 
nível de luz traseira em separado, para o modo diurno e nocturno. Para 
definir o nível de luz traseira, seleccione a seta para a esquerda ou 
direita. Para definir o tempo após o qual o modo nocturno é activado, 
seleccione a seta para a esquerda ou direita, no campo Timer poupança 
energia. Se seleccionar Nunca, o modo nocturno não é 
automaticamente activado quando o modo diurno está activo. Quando 
o dispositivo activa automaticamente o modo nocturno, prima o ecrã 
para passar para o modo diurno.
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Para calibrar o ecrã, se este responder incorrectamente, seleccione 
Calibração e SIM. Siga as instruções apresentadas.

Para ver informações sobre o software do dispositivo, seleccione Sobre. 
Para repor as definições de origem do dispositivo, seleccione Padrão de 
Fábrica e OK.

■ Reincializar o dispositivo
Se o dispositivo deixar de funcionar, embora esteja carregado, será 
necessário reinicializá-lo. Quando o dispositivo for ligado, prima, sem 
soltar, a tecla de reinicialização até o dispositivo ser reiniciado 
automaticamente. A reinicialização não repõe as definições do 
dispositivo.
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4. Informações sobre a bateria

O dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria pode ser 
carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. 
Recarregue a bateria apenas com carregadores aprovados Nokia, indicados para 
este dispositivo.

Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não estiver 
a ser utilizado. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um 
carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a respectiva vida útil. Se 
uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao 
longo do tempo.

Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar 
alguns minutos para que o indicador de carga apareça no visor.

Nunca utilize um carregador danificado.

Se deixar o dispositivo em locais extremamente quentes ou frios, tais como no 
interior de um automóvel fechado, em condições climatéricas extremas, a 
capacidade e duração da bateria poderão ser reduzidas. Tente sempre utilizar a 
bateria em ambiente com temperaturas entre 15°C e 25°C (59°F e 77°F). Um 
dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar 
temporariamente, mesmo que a bateria esteja completamente carregada. O 
rendimento da bateria fica particularmente limitado quando é sujeita a 
temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. As baterias 
também podem explodir se forem danificadas. Desfaça-se das baterias em 
conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre 
que possível. Não as trate como lixo doméstico.
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Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com 
cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da 
garantia.

• Mantenha todos os acessórios fora do alcance das crianças.

• Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de 
humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos 
electrónicos. Caso molhe o dispositivo, deixe-o secar completamente.

• Não tente remover a bateria do dispositivo.

• Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os 
componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.

• Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem 
reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e 
deformar ou derreter certos plásticos.

• Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a 
temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, 
podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.

• Não tente abrir o dispositivo.

• Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento 
descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais 
delicados.

• Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para 
limpar o dispositivo.

• Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e 
impedir um funcionamento correcto.

• Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição certificada. 
Antenas, modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o 
dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.

Estas sugestões aplicam-se igualmente ao dispositivo, à bateria, ao carregador 
ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver a funcionar 
correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.
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