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MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for 
in connection with information which has been 
PEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in 
tivity and (ii) for use in connection with MPEG-4 
rovider. No license is granted or shall be implied for 
ion including that relating to promotional, 
 be obtained from MPEG LA, LLC. 
adução deste parágrafo encontra-se logo abaixo.

 Licença de Portfólio para Patentes Visuais da 
omercial relacionado a informações codificadas 
G-4, para um consumidor envolvido em atividades 
 uso relacionado a vídeos MPEG-4, contanto que 
vedor de vídeo licenciado. Nenhuma licença será 
 qualquer outro uso. Informações adicionais, 
mocionais, comerciais e internos, poderão ser 
em inglês, http://www.mpegla.com.

 de desenvolvimento contínuo. A Nokia 
ções em qualquer dos produtos descritos 
.

onsável por perda de dados, rendimentos, ou por 
o, incidental, consequente ou indireto, não 

erecido “no estado em que se encontra”. A não 
 o exija, nenhuma garantia, expressa ou implícita, 
arantias de negociabilidade ou aptidão para um 

a em relação à precisão, confiabilidade ou 
ia reserva-se o direito de revisar este documento, 
 prévio.

s pode variar com a região. Consulte o revendedor 

nologia ou software sujeitos às leis de exportação 
utros países. Proíbe-se qualquer uso contrário às 
INFORMAÇÕES LEGAIS
Copyright © 2005 Nokia. Todos os direitos reservados.
É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar parcial ou totalmente, 
as informações contidas neste Manual do Usuário, em qualquer forma, sem a 
autorização prévia e expressa da Nokia.
Os logotipos Nokia, Nokia Connecting People e Pop-Port são marcas comerciais ou 
marcas registradas da Nokia Corporation. Outros nomes de produtos e companhias 
aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas de seus 
respectivos proprietários.
Impresso na China 04/2005

Nokia Tune é marca registrada da Nokia Corporation.

Este produto contém software licenciado pela Symbian Ltd Software © 1998-2005. 
Symbian e Symbian OS são marcas registradas da Symbian Ltd.

Java™ e todas as marcas com base em Java são marcas comerciais 
ou marcas registradas da Sun Microsystems, Inc.

 

Bluetooth é marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. 
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 This product is licensed under the 
personal and non-commercial use 
encoded in compliance with the M
a personal and non-commercial ac
video provided by a licensed video p
any other use. Additional informat
internal and commercial uses may
See http://www.mpegla.com. A tr

Este produto é licenciado sob uma
MPEG-4 (i) para uso pessoal e não c
de acordo com o Padrão Visual MPE
pessoais e não comerciais e (ii) para
estes sejam fornecidos por um pro
oferecida ou inferida com relação a
incluindo as relacionadas a usos pro
obtidas da MPEG L.L.C. Visite o site

A Nokia opera sob uma orientação
reserva-se o direito de fazer altera
neste documento sem prévio aviso

Em nenhum caso, a Nokia será resp
qualquer outro dano extraordinári
obstante a causa.

O conteúdo deste documento é of
ser em casos em que a lei em vigor
incluindo, porém não limitada, às g
propósito determinado, é oferecid
conteúdo deste documento. A Nok
ou retirá-lo do mercado, sem aviso

A disponibilidade de certos produto
Nokia local.

CONTROLES DE EXPORTAÇÃO
Este dispositivo contém artigos, tec
dos Estados Unidos da América e o
referidas leis.
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GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS 
 ÀS GARANTIAS DE TÍTULO, NEGOCIABILIDADE 
ETERMINADO, OU DE QUE O SOFTWARE NÃO 
TORAIS, MARCAS REGISTRADAS OU OUTROS 
ASSOCIADAS NÃO OFERECEM NENHUMA 
TIDAS NESTE SOFTWARE SATISFARÃO SUAS 

ERAÇÃO DO SOFTWARE SERÁ ININTERRUPTA 
 A RESPONSABILIDADE E RISCOS DE DANOS 
LIZAR O SOFTWARE PARA ALCANÇAR OS 
O PELA INSTALAÇÃO, UTILIZAÇÃO E 
IDO SOFTWARE. DE ACORDO COM OS LIMITES 
LICÁVEL, EM NENHUM CASO A NOKIA, SEUS 
FILIADAS SERÃO RESPONSÁVEIS POR PERDA 
, DADOS, INFORMAÇÕES OU CUSTOS DE 
RVIÇOS SUBSTITUTOS, DANOS MATERIAIS, 

 OPERAÇÕES, OU POR QUALQUER DANO 
NÔMICO, PUNITIVO OU CONSEQÜENTE, 
E, SEJA COMO FOR QUE TAL DANO TENHA 
U SOB CONTRATO, SEM CONTRATO, POR 
 RESPONSABILIDADE OCASIONADA PELA 
RE OU PELA INCAPACIDADE DE USÁ-LO, 
IAS AFILIADAS TENHAM SIDO INFORMADAS 
OS. ALGUNS PAÍSES/ESTADOS/ JURISDIÇÕES 
ESTRIÇÃO DE RESPONSABILIDADES, PORÉM 

BELECIDO. NESTE CASO, A RESPONSABILIDADE 
TORGANTES OU COMPANHIAS AFILIADAS 
údo deste acordo não será de nenhuma forma 
 qualquer indivíduo atuando como consumidor.

reitos reservados. Os logotipos Nokia e 
 comerciais ou marcas registradas da 
ANATEL
Este produto está homologado 
pela Anatel, de acordo com os 
procedimentos regulamentados 
pela Resolução n° 242/2000 e 
atende aos requisitos técnicos 
aplicados, incluindo os limites de 
exposição da Taxa de Absorção 
Específica referente a campos 
elétricos, magnéticos e 
eletromagnéticos de 
radiofreqüência, de acordo com 
a Resolução n° 303/2002.

SOBRE OS APLICATIVOS ADICIONAIS DO NOKIA 6681 
Você encontrará na embalagem do produto um MultimediaMemoryCard bi-volt 
de tamanho reduzido (RS-MMC) com aplicativos adicionais da Nokia e outros 
fornecedores. O conteúdo do RS-MMC e a disponibilidade dos aplicativos e serviços 
pode variar conforme o país, revendedor e/ou operadora. Você poderá encontrar 
aplicativos, bem como informações sobre como utilizá-los no site da Nokia, em 
inglês, www.nokia.com/support, nos idiomas selecionados.

Algumas funções e serviços são dependentes do cartão SIM e/ou da rede, MMS 
ou da compatibilidade dos dispositivos ou dos formatos de conteúdo suportados. 
A disponibilidade de certos produtos pode variar com a região. Alguns serviços 
estão sujeitos à tarifas separadas.

SEM GARANTIA
Os aplicativos fornecidos no MultimediaMemoryCard de tamanho reduzido (RS-MMC 
- Cartão de Memória Multimídia) foram criados e são de propriedade de pessoas ou 
entidades não afiliadas nem ligadas à Nokia. A Nokia não possui proteção de direitos 
autorais e/ou direitos de propriedade intelectual sobre tais aplicativos de terceiros. 
Portanto, a Nokia não assume nenhuma responsabilidade pelo funcionamento de 
tais aplicativos, nem de prover atendimento ao usuário final, e também não se 
responsabiliza pelas informações apresentadas nos referidos aplicativos ou materiais. 
A Nokia não oferece nenhuma garantia para esses aplicativos.

VOCÊ ADMITE QUE ESTE SOFTWARE E/OU APLICATIVOS (COLETIVAMENTE, 
“SOFTWARE”), É OFERECIDO “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”, SEM NENHUMA 
GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, E DE ACORDO COM O MÁXIMO ADMISSÍVEL 
PELA LEI APLICÁVEL, A NOKIA, SEUS OUTORGANTES OU COMPANHIAS AFILIADAS, 

NÃO PROVÊEM DECLARAÇÕES NEM 
INCLUINDO, PORÉM NÃO LIMITADAS,
OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO D
INFRINGIRÁ PATENTES, DIREITOS AU
DIREITOS. A NOKIA E COMPANHIAS 
GARANTIA DE QUE AS FUNÇÕES CON
EXIGÊNCIAS PESSOAIS, OU QUE A OP
OU SEM ERROS VOCÊ ASSUME TODA
OU DE PREJUÍZOS MATERIAIS AO UTI
RESULTADOS DESEJADOS, BEM COM
RESULTADOS OBTIDOS COM O REFER
MÁXIMOS ADMISSÍVEIS PELA LEI AP
FUNCIONÁRIOS OU COMPANHIAS A
DE LUCROS, RENDIMENTOS, VENDAS
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS OU SE
DANOS PESSOAIS, INTERRUPÇÃO DE
DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ECO
EXTRAORDINÁRIO OU CONSEQUENT
OCORRIDO, E SE TAL DANO OCORRE
NEGLIGÊNCIA OU OUTRA TEORIA DE
INSTALAÇÃO OU USO DESTE SOFTWA
MESMO QUE A NOKIA OU COMPANH
SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DAN
NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU A R
PERMITEM QUE UM LIMITE SEJA ESTA
DA NOKIA, SEUS FUNCIONÁRIOS, OU
SERÁ LIMITADA A R$ 150,00. O conte
prejudicial aos direitos estatutórios de

Copyright © 2005 Nokia. Todos os di
Nokia Connecting People são marcas
Nokia Corporation.

www.anatel.gov.br

www.nokia.com/support
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o conserto de produtos danificados em 

 desacordo com a finalidade e as aplicações para 
;

o produto;

o usuário do produto no cumprimento das 
no Manual de Instruções e/ou Instruções de 
 qualquer outra orientação de uso contida 

o produto;

ção ou adulteração do lacre ou selo de garantia 

u modificação do produto por pessoas não 
ia;

o em instalação elétrica inadequada ou sujeita a 
s, ou diferente do recomendado no Manual de 
uções de Uso;

; exposição do produto à umidade excessiva ou à 
natureza; ou imersão do produto em meios 

uto com outros equipamentos ou acessórios que 
okia.

a garantia:

balagem e no acabamento externo do produto;

 número de série que o identifica (ESN) e que 
 deste certificado de garantia estiver de 
 adulterado, violado ou rasurado; e

 respectiva Nota Fiscal de aquisição apresentar 
cações ou quaisquer irregularidades.
■ Termos do Certificado de Garantia
Nota: O texto abaixo é uma transcrição dos Termos do Certificado de Garantia, 
incluso na caixa de seu telefone e não o substitui. Para qualquer prestação de 
serviço de uma Assistência Técnica Nokia, é indispensável a apresentação 
do Certificado de Garantia.

CONDIÇÕES DA GARANTIA LEGAL E ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA GRATUITA
Para exercício dos direitos conferidos pela garantia legal é indispensável a 
apresentação à NOKIA do Brasil Tecnologia Ltda. (Nokia) ou aos seus postos de 
serviços autorizados (Postos Autorizados) da respectiva Nota Fiscal de aquisição 
do produto (aparelho celular, bateria e carregador de bateria) no Brasil, acompanhada 
do presente Certificado de Garantia, que deverá ser preenchido no momento de 
aquisição do produto. A manutenção da garantia legal também dependerá do 
cumprimento de todas as recomendações constantes do Manual do Usuário, 
e/ou outras instruções que acompanham o produto, cuja leitura é 
expressamente recomendada. 

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DA GARANTIA LEGAL
1. Conforme legislação vigente, a garantia legal deste produto é de 12 (doze) 

meses, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal original de 
aquisição do produto no Brasil, garantindo, desta forma, o produto contra 
eventuais vícios de fabricação. 

2. Verificado o eventual vício de fabricação no prazo da garantia legal, o 
consumidor deverá entrar em contato com o SAC - Serviço de Atendimento 
ao Consumidor. O exame e o reparo do produto, dentro do prazo de garantia, 
só poderão ser efetuados pela Nokia ou por seus Postos Autorizados.

3. No prazo da garantia legal, a troca de partes, peças e acessórios 
eventualmente viciados será gratuita, assim como os serviços de mão 
de obra necessários, observando-se o disposto no item 4 abaixo.

4. As partes, peças e acessórios serão substituídos no prazo de garantia, desde 
que fique comprovado o defeito de matéria-prima e/ou fabricação, excluídos 
os casos do item 5. A constatação do defeito será feita pela Nokia ou 
por seus Postos Autorizados. As partes, peças e acessórios viciados 
substituídos serão retidos pela Nokia ou por seus Postos Autorizados.

II. LIMITE DA GARANTIA LEGAL
5. Exclui-se da garantia legal 

decorrência:

(i) do uso do produto em
as quais foi projetado

(ii) do desgaste natural d

(iii) da não observância d
orientações contidas 
Uso do produto ou em
no produto;

(iv) do uso inadequado d

(v) da violação, modifica
do produto;

(vi) do conserto, ajuste o
autorizadas pela Nok

(vii) da ligação do produt
flutuações excessiva
Instruções e/ou Instr

(viii) de acidentes; quedas
ação dos agentes da 
líquidos; ou

(ix) da utilização do prod
não os originais da N

5.1 Não são objetos dest

(i) os danos na em

(ii) o produto cujo
consta também
qualquer forma

(iii) o produto cuja
rasuras, modifi
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ado em sua localidade, favor ligar para o 
. O consumidor será responsável pelas 
o transporte do produto a um Posto 
 localidade. A Nokia será responsável 

da volta do produto ao consumidor.

tda.
okia - de 2a. a sábado, das 8:00 às 22:00 horas 
 de Janeiro, Brasília e Porto Alegre: 4003-2525 
es: (11) 5681-3333

uage/Idioma de Marcação 

tocol/Protocolo de Transferência 

onto de Acesso Internet

ss Protocol/Protocolo de Acesso de 

colo da Internet

er/Provedor de Serviços da Internet

/Rede Micro Celular

 Multimídia

 Service/Serviço de Mensagens 
5.2 No caso de envio do produto para conserto à Nokia ou ao Posto 
Autorizado, sendo constatado que o vício ou dano no produto não está 
coberto pela garantia legal, a Nokia ou o Posto Autorizado comunicará 
o orçamento para o conserto do Produto, sendo facultado ao consumidor 
a aprovação ou não da execução do serviço.

6. Caso não haja Posto Autoriz
telefone (0xx11) 5681-3333
despesas e pela segurança d
Autorizado situado em outra
pelas despesas e segurança 

Nokia do Brasil Tecnologia L
Central de Relacionamento N
Salvador, Belo Horizonte, Rio
São Paulo e outras localidad

Termos Comuns
Os seguintes termos são usados neste manual:

APOP Authenticated Post Office Protocol/Protocolo de 
Correio Autenticado

HTML Hypertext Markup Lang
de Hipertexto

BPP Basic Print Profile/Perfil Básico de Impressão HTTP Hyper Text Transfer Pro
de Hipertexto

DNS Domain Name Service/Serviço de Nomes de Domínios IAP Internet Access Point/P

DRM Digital Rights Management/Gerenciamento de 
Direitos Digitais

IMAP4 Internet Message Acce
Mensagens Internet

DTMF Digital Time Multi-Frequency/Multifrequência de 
Tempo Digital

IP Internet Protocol/Proto

EGSM Extended Global Systems for Mobile communications/
Sistemas Globais Estendidos para comunicações Móveis

ISP Internet Service Provid

ESN Electronic Serial Number/Número de Série Eletrônico MCN Micro Cellular Network

GPRS General Packet Radio Service/Serviço Geral de Rádio 
em Pacotes

MMC MultiMediaCard/Cartão

GSM Global Systems for Mobile communications/Sistemas Globais 
para comunicações Móveis

MMS Multimedia Messaging
Multimídia



6

l Protocol/Protocolo de Controle 

ocol/Protocolo de Datagramas do Usuário

lecommunications System/Sistema 
unicações Móveis

dentification Number/Número Universal 
soal

nblocking Key/Código Pessoal Universal 

 Identity Module/Módulo Universal de 
ário

/Barramento Serial Universal

mentary Service Data/Dados de Serviço 
trutura

cator/Localizador de Recurso Uniforme

 Protocol/Protocolo de Aplicativos 

guage/Idioma de Marcação Sem Fio

 Markup Language/Idioma eXtensivo de 
exto
OTA Over-the-Air/Via ondas de rádio TCP Transmission Contro
da Transmissão

PC Personal Computer/Computador Pessoal UDP User Datagram Prot

PIN Personal Identification Number/Número de 
Identificação Pessoal

UMTS Universal Mobile Te
Universal de Telecom

POP3 Post Office Protocol/Protocolo de Correio UPIN Universal Personal I
de Identificação Pes

PUK Personal Unblocking Key/Código Pessoal para Desbloquear UPUK Universal Personal U
para Desbloquear

RF Radio Frequency/Frequência de Rádio USIM Universal Subscriber
Identificação de Usu

RFID Radio Frequency Identification/Identificação da Frequência 
de Rádio

USB Universal Serial Bus

SAR Specific Absorption Rate/Taxa de Absorção Específica USSD Unstructured Supple
Suplementar Sem Es

SD Secure Digital/Segurança Digital URL Uniform Resource Lo

SIM Subscriber Identity Module/Módulo de Identificação 
de Usuário

WAP Wireless Application
Sem Fio

SSL Secure Sockets Layer/Canal de Comunicação Seguro WML Wireless Markup Lan

SMS Short Message Service/Serviço de Mensagens Curtas XHTML eXtended Hypertext
Marcação de Hipert

SMTP Simple Mail Transfer Protocol/Protocolo de Transferência 
de Correio SImples
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 REABASTECER. Não use o 
eas de reabastecimento 
olina). Não use o telefone 
des de combustíveis ou 
icos.

ELEFONE NAS PROXIMIDADES 
ÕES. Siga as restrições 
 use o telefone se uma 

iver em curso. 

ENSO. Use o telefone apenas 
mal, como explicado no manual 
te contato desnecessário com a 

ORIZADO. Somente técnicos 
verão instalar ou consertar 
 celulares.

E BATERIAS. Utilize apenas 
aterias originais Nokia. 
rodutos incompatíveis.

TO COM ÁGUA. Este aparelho 
 prova d’água. Mantenha-o seco.
Segurança
Leia estas simples diretrizes. A falta de atenção a essas 
regras poderá causar perigo ou ser ilegal. Leia o manual por 
completo para mais informações.

PRECAUÇÃO AO LIGAR O APARELHO. Não 
ligue o aparelho quando o uso de celulares for 
proibido ou quando houver possibilidade de 
interferência ou perigo.

SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO 
LUGAR. Siga as leis aplicáveis. Mantenha 
sempre as mãos desocupadas para operar o 
veículo enquanto estiver dirigindo. Segurança 
ao volante deve ser sempre a sua primeira 
preocupação enquanto estiver dirigindo.

INTERFERÊNCIA. Telefones sem fios podem 
estar sujeitos a interferências que podem 
afetar sua operação.

DESLIGUE O TELEFONE EM HOSPITAIS. Siga 
as restrições aplicáveis. Desligue o telefone nas 
proximidades de equipamento médico.

DESLIGUE O TELEFONE EM AERONAVES. 
Siga as restrições aplicáveis. Dispositivos sem 
fios podem causar interferências a bordo 
de aeronaves.

DESLIGUE AO
telefone em ár
(postos de gas
nas proximida
produtos quím

DESLIGUE O T
DE DETONAÇ
aplicáveis. Não
detonação est

USE O BOM S
na posição nor
do usuário. Evi
antena.

SERVIÇO AUT
autorizados de
equipamentos

ACESSÓRIOS 
acessórios e b
Não conecte p

EVITE CONTA
celular não é à
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a tilizar qualquer função deste 
exceção do despertador, o 
star ligado. Não ligue o 

do o uso de aparelhos sem 
ou quando houver possibilidade 
ou perigo.

de
você deve possuir o serviço de uma 
lulares. Várias funções deste 

recursos da rede celular para o seu 
viços de Rede poderão não estar 
s as redes.Talvez seja necessário 

provedor de serviços antes de 
sos. O provedor de serviços poderá 
ionais para o seu uso, bem como 
arifas. Algumas redes possuem 
 utilização dos Serviços de Rede. 
des podem não suportar certos 
speciais de vários idiomas.

citar que a rede não ative, ou 
 no seu aparelho. Nesse caso, 
ão aparecer no dispositivo. 
ra mais informações.
CÓPIAS DE SEGURANÇA. Lembre-se de 
fazer cópias de segurança (backup) ou manter 
um registro por escrito de todos os dados 
importantes armazenados no telefone.

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

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA. Verifique se 
o telefone está ligado e dentro de uma área de 
serviço. Pressione  quantas vezes for 
necessário para limpar o visor e voltar à tela 
principal. Digite o número de emergência e 
pressione . Indique sua localização. Não 
encerre a chamada sem receber permissão.

Seu telefone
O dispositivo sem fios descrito neste manual foi aprovado 
para uso em redes EGSM de 900 MHz, bem como redes 
GSM de 1800 e 1900 MHz. Consulte a sua operadora para 
mais informações sobre redes.

Ao utilizar as funções deste dispositivo, siga todas as leis 
e respeite a privacidade e direitos de outras pessoas. 

Atenção: Para u
dispositivo, com 
telefone deverá e
dispositivo quan
fios for proibido 
de interferência 

Serviços de re
Para utilizar o aparelho, 
operadora de serviços ce
aparelho dependem dos 
funcionamento. Tais Ser
disponibilizados em toda
cadastrar-se com o seu 
poder utilizar esses recur
fornecer instruções adic
explicar a aplicação de t
limitações que afetam a
Por exemplo, algumas re
recursos ou caracteres e

A operadora poderá soli
desative, certos recursos
alguns menus poderão n
Consulte a operadora pa
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anibilidade de acessórios, consulte 
o desconectar o cabo de qualquer 
la tomada, não pelo cabo.

sórios podem conter peças muito 
ra do alcance de crianças.

okia
ia Ltda.

dência:
2.901, 11º andar Torre Norte 

910 - São Paulo-SP
ento Nokia:
, Rio de Janeiro, 

idades: (11) 5681-3333
Este telefone celular é um terminal 3GPP GSM Release 99 
que suporta serviços GPRS, e foi projetado para suportar redes 
Release 97 GPRS. Entretanto, o funcionamento adequado 
em redes Release 97 GPRS não está garantido. Para mais 
informações, entre em contato com a sua operadora.

Este telefone suporta protocolos WAP 2.0 (HTTP e SSL) que 
operam em protocolos TCP/IP. Algumas funções deste 
aparelho, tais como MMS, navegação, e-mail, download de 
conteúdo via browser ou através de MMS, são dependentes 
do suporte da rede para essas tecnologias.

Acessórios, Baterias e 
Carregadores
Confira o número do modelo do carregador antes de 
conectá-lo a este aparelho. Este aparelho só deverá ser 
utilizado com os carregadores ACP-12 e LCH-12.

Atenção: Utilize apenas baterias, carregadores e 
acessórios Nokia, aprovados para uso com este 
modelo em particular. O uso de qualquer outro 
produto cancelará a garantia aplicável ao aparelho, 
e poderá ser perigoso.

Para detalhes sobre a dispo
o revendedor autorizado. A
acessório, segure e puxe pe

Este dispositivo e seus aces
pequenas. Mantenha-os fo

Atendimento N
Nokia do Brasil Tecnolog

Endereço para correspon
Av. das Nações Unidas, 1
Brooklin Novo - 04578-
Central de Relacionam
Salvador, Belo Horizonte
Brasília e Porto Alegre: 
4003-2525
São Paulo e outras local
www.nokia.com.br

www.nokia.com.br
www.nokia.com.br
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musical do despertador, selecione 
onfigurações > Toque despertador 

 do calendário, selecione 
 > Configurações.
e abertura para uma imagem ou 
amen. > Configurações > 
Boas-vindas.
ue musical diferenciado para um 
ntatos. Veja ‘Atribuir toques 
s’, pág. 30.

m rápida a um contato, pressione 
no modo de espera (  está 
reio de voz) e pressione . 
eguida um contato.

tens do menu principal, selecione 
va pasta ou Mover para pasta. 
aplicativos menos utilizados para 
ativos usados mais frequentemente 
Personalizar o telefone
Nota: Talvez o provedor de serviços ou a 
operadora de rede tenha solicitado uma ordem 
diferente para os itens do menu ou a inclusão de 
diferentes ícones no menu do telefone. Consulte 
o provedor de serviços, operadora de rede ou a 
Central de Atendimento Nokia se necessitar 
assistência com quaisquer funções que sejam 
diferentes das descritas neste manual do usuário.

• Para alterar a imagem de fundo no modo de espera ou 
o que aparece no descanso de tela, veja ‘Alterar a 
aparência do telefone’, pág. 17.

• Para utilizar o visor no modo de espera para rápido 
acesso aos aplicativos utilizados com mais frequência, 
veja ‘Modo de espera ativo’, pág. 17.

• Para personalizar os toques musicais, veja ‘Configurar 
toques’, pág. 15.

• Para alterar os atalhos atribuídos a diferentes 
pressionamentos das Teclas Direcional e de Seleção 
no modo de espera, veja ‘Modo de espera’, pág. 91.

• Para alterar o relógio exibido no modo de espera, 
selecione Relógio > Opções > Configurações > 
Tipo de relógio > Analógico ou Digital.

• Para alterar o toque 
Relógio > Opções > C
e um toque.

• Para alterar o alarme
Calendário > Opções

• Para alterar a nota d
texto, selecione Ferr
Telefone > Geral > 

• Para atribuir um toq
contato, selecione Co
musicais aos contato

• Para atribuir discage
uma tecla numérica 
reservado para o cor
Pressione Sim e em s

• Para reorganizar os i
Opções > Mover, No
Você pode transferir 
pastas e colocar aplic
no menu principal.
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ue você utilize o telefone sem 
s. Ao ativar o perfil Off-line, a 
ios é desativada, como indicado 
nsidade do sinal. Todos os sinais 
 e do dispositivo são evitados. 
sagens, elas serão colocadas na 
 serem enviadas mais tarde.

formações sobre como alterar o 
ário e relógio, veja ‘Personalizar 

4.

 Off-line não é possível fazer 
para certos números de 
ilizar funções que exijam 
e da rede. Para fazer chamadas, 
 ativar a função telefone. Se o 
bloqueado, você deverá digitar o 
eio antes de poder alterar o 
adas.

e deve estar ligado para utilizar 
ão ligue o aparelho quando o 
r proibido ou quando houver 
terferência ou perigo.
Configurar toques

Para configurar e personalizar toques musicais, alertas 
de mensagens e outros toques para diferentes eventos, 
ambientes ou grupos de chamada, pressione  e selecione 
Ferramen. > Perfis. No modo de espera, você pode ver no 
alto da tela o perfil em uso no momento. Se o perfil Geral 
estiver em uso, somente a data atual aparece.

Para mudar o perfil, pressione  no modo de espera. 
Vá até o perfil que deseja ativar e selecione OK.

Dica! Você pode escolher Download toques para 
abrir uma lista de marcadores. Você pode selecionar 
um marcador e iniciar a conexão com a página da 
Web para fazer o download de toques.

Para modificar um perfil, selecione Ferramen. > Perfis. Vá 
até o perfil e selecione Opções > Personalizar. Vá até a 
configuração que deseja alterar e pressione  para abrir 
as opções. Toques armazenados no cartão de memória 
são indicados por . Percorra a lista de toques e escute 
cada um antes de escolher. Pressione qualquer tecla para 
interromper o som.

Para criar um novo perfil, selecione Opções > Criar novo.

Perfil off-line
O perfil Off-line permite q
se conectar à rede sem fio
conexão com a rede sem f
por  no indicador de inte
de telefones sem fios para
Se você tentar enviar men
pasta Caixa de saída para

Dica! Para mais in
alarme para calend
o telefone’, pág. 1

Atenção: No perfil
chamadas, exceto 
emergência, ou ut
cobertura por part
altere o perfil para
dispositivo estiver 
código de desbloqu
perfil e fazer cham

Atenção: O telefon
o perfil Off-line. N
uso de celulares fo
possibilidade de in
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:

one Ferramen. > Transf. dados no 
681. Siga as instruções na tela.
s dispositivos com conexão 
ar a procura, selecione o outro 

ocê digite uma senha no seu 
. Digite uma senha de sua escolha 
K. Digite a mesma senha no outro 

. é enviado ao outro telefone como 

ra instalar Transfer. no outro 
truções na tela. O aplicativo é 
principal.

Nokia 6681, selecione o conteúdo 
 outro telefone.

a memória e cartão de memória 
 Nokia 6681e cartão de memória. 
de da quantidade de dados a 
ados não são removidos do 
Para sair do perfil Off-line, selecione outro perfil e 
Opções > Ativar > Sim. O telefone volta a permitir 
transmissões sem fios (sabendo-se que há intensidade 
de sinal suficiente). Se uma conexão Bluetooth estiver 
ativada antes de acessar o perfil Off-line, ela será 
desativada. A conexão Bluetooth é reativada 
automaticamente após sair do perfil Off-line. 
Veja ‘Configurações da conexão Bluetooth’, pág. 83.

Transferir conteúdo para 
outro telefone

Você pode copiar contatos, calendário, imagens, vídeo 
e clipes de som utilizando uma conexão Bluetooth de 
telefones Nokia de série 60 compatíveis.

Você pode utilizar o telefone Nokia 6681 sem o cartão 
SIM. O perfil off-line é automaticamente ativado ao ligar 
o telefone sem um cartão SIM inserido. Isso permite que 
você utilize o cartão SIM em outro telefone.

Antes de iniciar a transferência para o telefone Nokia 6681, 
você deverá ativar a conexão Bluetooth em ambos os 
telefones. Em cada telefone pressione  e selecione 
Conectiv. > Bluetooth. Selecione Bluetooth > Ativado. 
Dê um nome para cada telefone.

Para transferir conteúdo

1 Pressione  e seleci
seu telefone Nokia 6

2 O telefone procura o
Bluetooth. Ao finaliz
telefone da lista.

3 Será solicitado que v
telefone Nokia 6681
(1-16 dígitos) e dê O
telefone e dê OK.

4 O aplicativo Transfer
uma mensagem.

5 Abra a mensagem pa
telefone e siga as ins
adicionado ao menu 

6 Partindo do telefone 
que deseja copiar do

O conteúdo é copiado d
do outro telefone para o
O tempo de cópia depen
serem transferidos. Os d
outro telefone.
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A imagem de fundo para o 

lecionado às suas definições 
es > Rest. tema original ao 

ra ativo
 espera para acessar rapidamente 
om mais frequência.

er fixos e talvez você não possa 

spera, pressione  e selecione 
ções > Telefone > Modo de 
pressione  para ativar ou 
era.

a 

 
e 

 

Alterar a aparência 
do telefone

Para alterar a aparência do telefone, tal como o papel de 
parede, paleta de cores e ícones, pressione  e selecione 
Ferramen. > Temas. O tema ativo é indicado por . 
Em Temas você pode agrupar elementos de outros temas 
ou selecionar imagens da Galeria para personalizar temas 
futuros. Os temas no cartão de memória são indicados 
por .

 As opções na tela principal Temas de são: Visualizar/
Downloads temas, Aplicar, Editar, Ajuda e Sair.

Para ativar um tema, vá até o mesmo e selecione 
Opções > Aplicar.

Para visualizar um tema, vá até o mesmo e selecione 
Opções > Visualizar.
Para editar temas, vá até um tema e selecione Opções > 
Editar para alterar as seguintes opções:
• Papel de parede—A imagem a ser exibida como imagem 

de fundo no modo de espera.
• Paleta de cores—As cores utilizadas na tela.
• Descanso de tela—O tipo de descanso de tela: data 

e hora ou um texto que você mesmo escreveu. Veja 
também Configurações para intervalo de descanso 
de tela, pág. 92.

• Imagem em 'Ir para'—
aplicativo Ir para.

Para restaurar o tema se
originais, selecione Opçõ
editar um tema.

Modo de espe
Utilize o visor no modo de
os aplicativos utilizados c

Alguns atalhos podem s
alterá-los.

Para ativar o modo de e
Ferramen. > Configura
espera > Espera ativa e 
desativar o modo de esp

A tela do modo de esper
ativo é exibida com 
aplicativos padrão na 
parte superior da tela, e
o calendário, atividades 
eventos listados abaixo.

Vá até um aplicativo ou
evento e pressione .
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 para um aplicativo e selecione 

plicativo da lista e pressione .
Os atalhos padrão das teclas direcionais, disponíveis no 
modo de espera, não podem ser utilizados quando o modo 
de espera está ativo.

Para alterar os atalhos de aplicativo padrão:

1 Pressione  e selecione Ferramen. > Configurações > 
Telefone > Modo de espera > Aplics. espera ativa e 
pressione .

2 Selecione um atalho
Opções > Alterar.

3 Selecione um novo a
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 e o dispositivo estiver desligado, 
amente e toca o alarme. Se você 
e pergunta se deseja ligar o 
ressione Não para desligar ou 
fazer chamadas. Não pressione 
elhos celulares puder causar 

selecione Relógio > Opções > 

 relógio
es do relógio, selecione Opções > 
.

ido no modo de espera, vá para 
relógio > Analógico ou Digital.
 telefone celular atualize a hora, 
fone (serviço de rede), vá para 
utom. hora. Para a configuração 
feito, o telefone reinicia.

arme, vá para baixo e selecione 
O telefone
Colocar a tira de pulso
Passe a fita e aperte-a. 

Nota: Utilize apenas 
acessórios originais 
Nokia.

Relógio

As opções para Relógio são: Definir despertador, 
Redef. despertador, Remov. despertador, 
Configurações, Ajuda e Sair.

Pressione  e selecione Relógio. 

Para definir novo alarme, selecione Opções > Definir 
despertador. Digite a hora para o alarme e selecione OK. 
Quando o alarme está ativo, o indicador  aparece.

Para interromper o alarme, selecione Parar. Quando o alarme 
soar, pressione qualquer tecla ou selecione Soneca para 
interromper o alarme por cinco minutos, após esse tempo, 
ele toca outra vez. Você poderá fazer isso até cinco vezes.

Se chegar a hora do alarme
o aparelho liga automatic
selecionar Parar, o telefon
telefone para chamadas. P
Sim para poder receber e 
Sim quando o uso de apar
interferência ou perigo.

Para cancelar um alarme, 
Remov. despertador.

Configurações do
Para alterar as configuraçõ
Configurações no relógio

Para alterar o relógio exib
baixo e selecione Tipo de 
Para permitir que a rede do
data e fuso horário no tele
baixo e selecione Atualiz. a
Atualiz. autom. hora ter e

Para alterar o toque do al
Toque despertador.
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 permite que você fale e escute o 
tância, por exemplo, numa mesa 
urá-lo junto ao ouvido. Aplicativos 

ados para utilizar o alto-falante.

falante, veja o Guia Rápido, 'Teclas 

alante durante uma chamada, 
ressione .

Não segure o telefone próximo ao 
o o alto-falante estiver em uso, 
lume pode ser extremamente alto.

-falante quando estiver numa 
cutando um som, pressione .

dor de arquivos 

one utilizam a memória para 
funções incluem contatos, 
ques musicais, calendário e 
mentos e aplicativos baixados. 
el depende da quantidade de 

a do telefone. Você pode utilizar 
omo espaço de armazenamento 
ória são regraváveis, portanto 

ar dados num cartão de memória.
Para alterar o status do horário de verão, vá para baixo e 
selecione Horário de verão. Selecione Ativar para adicionar 
uma hora em Minha cidade resid.. Veja ‘Relógio mundial’ 
na página 20. Quando o horário de verão está ativo, o 
indicador  é exibido na tela principal do relógio.

Relógio mundial
Abra Relógio e pressione  para abrir o relógio mundial. 
Na tela do relógio mundial, você pode visualizar a hora em 
diferentes cidades.

Para adicionar cidades à lista, selecione Opções > Adicionar 
cidade. Digite as primeiras letras do nome da cidade. O 
campo de busca aparece automaticamente e as cidades 
correspondentes são exibidas. Selecione uma cidade. Você 
pode adicionar um máximo de 15 cidades à lista.

Para configurar a cidade atual, vá até a mesma e selecione 
Opções > Minha cidade resid.. A cidade é exibida na tela 
principal do relógio e a hora no telefone muda de acordo 
com a cidade selecionada. Verifique se a hora está correta 
e de acordo com o seu fuso horário.

Controle de volume e alto-falante
Para aumentar ou diminuir o nível do 
volume quando estiver numa 
chamada ativa ou escutando um som, 
pressione  ou , respectivamente.

O alto-falante integrado
telefone a uma curta dis
próxima, sem precisar seg
de som são pré-configur

• Para localizar o alto-
e compartimentos'.

• Para utilizar o alto-f
inicie a chamada e p

Importante: 
ouvido quand
pois o seu vo

• Para desativar o alto
chamada ativa ou es

Gerencia

Muitas funções do telef
armazenar dados. Essas 
mensagens, imagens, to
notas de atividade, docu
A memória livre disponív
dados salvos na memóri
um cartão de memória c
extra. Os cartões de mem
você pode excluir e salv
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de de memória livre no cartão 
artão inserido no telefone, 
 tela do cartão de memória e 
es memória.

emória livre
ória do telefone ou do cartão de 

mória do telefone, transfira 
emória no gerenciador de 
os a serem movidos, selecione 
mória e uma pasta.

rar memória, utilize Ger. arq. 
respondente. Por exemplo, você 

 

 

ria 
Para navegar arquivos e pastas na memória do telefone 
ou num cartão de memória (se inserido), pressione  e 
selecione Ferramen. > Ger. arq.. A tela da memória 
do telefone ( ) abre. Pressione  para abrir a tela do 
cartão de memória ( ).

Para mover ou copiar arquivos para uma pasta, pressione 
 e  ao mesmo tempo para marcar um arquivo e 

selecione Opções > Mover p/ pasta ou Copiar para pasta.

Ícones em Ger. arq.:
 Pasta 

 Pasta que contém sub-pasta

Para encontrar um arquivo, selecione Opções > Localizar e 
a memória por onde procurar, e digite um texto de busca 
que combine com o nome do arquivo.

Dica! Você pode utilizar o Nokia Phone Browser 
disponível no Nokia PC Suite para visualizar as 
memórias diferentes do telefone. Veja o CD-ROM 
incluso no pacote de vendas.

Visualizar o consumo de memória 
Para visualizar os tipos de dados que você possui no 
telefone e a quantidade de memória consumida pelos 
diferentes tipos de dados, selecione Opções > Detalhes 
memória. Vá para baixo em Mem. livre para visualizar a 
quantidade de memória livre no telefone.

Para visualizar a quantida
de memória, se tiver um c
pressione  para abrir a
selecione Opções > Detalh

Memória baixa—m
O telefone avisa se a mem
memória ficar baixa. 

Para liberar espaço na me
dados para o cartão de m
arquivo. Marque os arquiv
Mover p/ pasta > Cart. me

Para remover dados e libe
ou vá até o aplicativo cor
pode remover o seguinte: 
• Mensagens das pastas

Caixa entrada, 
Rascunhos e Enviadas
em Mensags..

• Mensagens de e-mail 
recuperadas da memó
do telefone

• Páginas da Web salvas

• Arquivos de imagens, 
vídeos e som salvos
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ões de memória fora do alcance 

ão do cartão de memória no meio 
 porta da armação pode danificar 

m como o dispositivo, e os dados 
podem ser corrompidos.

enta do cartão de memória são: 
em., Restaurar do cartão, 
em., Nome do cart. mem., 

ia, Ajuda e Sair.

 Multimídia (MMC) compatíveis 
os cartões de memória, tais como 
 Digital (SD), não se encaixam na 
 e não são compatíveis com este 

artão de memória não compatível 
e memória, bem como o aparelho, 
orrompidos. 

s informações da memória do 
o de memória, selecione Opções > 
..
ações do cartão de memória para 
e, selecione Opções > Restaurar 
• Informações de contato

• Notas de calendário

• Aplicativos baixados. Veja também ‘Gerenciador de 
aplicativos’, pág. 101.

• Quaisquer outros dados que não sejam mais 
necessários

Ferramenta do cartão 
de memória

Nota: Esse aparelho utiliza MMC (MultiMediaCard) 
bi-volt de tamanho reduzido (1.8/3V). Para garantir 
a interoperabilidade, utilize somente cartões 
MMCs bi-volt. Verifique a compatibilidade de 
um MMC com o fabricante ou fornecedor.

Pressione  e selecione Ferramen. > Cart. memória. 
Você pode utilizar um cartão de memória como espaço 
de armazenamento extra. Veja o Guia Rápido, ‘Inserir 
o cartão de memória’. Você também pode fazer cópia 
de segurança de informações da memória do telefone 
e restaurar as informações no telefone mais tarde.

Você não pode utilizar o cartão de memória se a porta da 
armação do cartão de memória estiver aberta.

Mantenha todos os cart
de crianças.

Não abra a porta armaç
de uma operação. Abrir a
o cartão de memória be
armazenados no cartão 

Opções na ferram
Backup cartão m
Formatar cart. m
Detalhes memór

Utilize somente Cartões
com este aparelho. Outr
os cartões de Segurança
armação do cartão MMC
aparelho. O uso de um c
pode danificar o cartão d
além de ter seus dados c

• Para fazer backup da
telefone para o cartã
Backup cartão mem

• Para restaurar inform
a memória do telefon
do cartão.
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 de memória, selecione Opções > 
elecione Sim para confirmar. 
tiver completa, digite um nome 
ia e selecione OK.
Formatar um cartão de memória
Quando um cartão de memória é formatado, todos os 
dados no cartão são perdidos permanentemente.

Dica! Para renomear um cartão de memória, 
selecione Opções > Nome do cart. mem..

Alguns cartões de memória são fornecidos pré-formatados 
e outros requerem formatação. Consulte o revendedor 
autorizado para saber se deve formatar o cartão de 
memória antes de usá-lo.

Para formatar um cartão
Formatar cart. mem.. S
Quando a formatação es
para o cartão de memór
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me no campo de procura. 
. Pressione  para chamar. 

e voz (serviço de rede), pressione 
o de espera. Veja também ‘Desvio 

 discado recentemente no modo 
para acessar uma lista dos 20 
cê chamou ou tentou chamar. 
o e pressione  para chamá-lo.

 de números
 de telefone a uma das teclas de 

— ), pressione  e 
iscagem ráp..    está 
 de voz. 

e espera, pressione a tecla de 

r rápido um número pressionando 
cla, pressione  e selecione 
figurações > Chamada > 
 > Ativado.
Fazer chamadas
Chamar

Dica! Para aumentar ou diminuir o volume 
durante uma chamada, pressione  ou .

1 No modo de espera, digite o número de telefone, 
incluindo o código de área. Pressione  para 
remover um número. 

Para chamadas internacionais, pressione  
duas vezes (+ aparece no lugar do código de acesso 
internacional) e digite o código do país, de área 
(sem o zero, se necessário) e o número de telefone.

2 Pressione  para discar.

3 Pressione  para encerrar a chamada (ou cancelar 
a tentativa).

Dica! Para alterar o número de telefone do 
correio de voz, pressione  e selecione 
Ferramen. > Corr. de voz > Opções > Alterar 
número. Digite o número (obtido junto à 
operadora) e selecione OK.

Pressionar  sempre encerra a chamada, mesmo que 
outro aplicativo esteja ativo.

Para fazer uma chamada de Contatos, pressione  e 
selecione Contatos. Vá até o nome desejado; ou digite 

as primeiras letras do no
Os contatos são listados

Para chamar o correio d
e segure  no mod
de chamada’, pág. 99.

Para chamar um número
de espera, pressione  
últimos números que vo
Vá até o número desejad

Discagem rápida
Para atribuir um número
discagem rápida (
selecione Ferramen. > D
reservado para o correio

Para chamar no modo d
discagem rápida e .

Dica! Para disca
e segurando a te
Ferramen. > Con
Discagem rápida
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usar chamadas
pressione .

sical de uma chamada, 

de ouvido compatível estiver 
one, atenda e encerre a 

ando o botão do fone de ouvido.

amada, pressione  para 
al de linha ocupada. Se você 
a > Se ocupado, recusar uma 
 desvia a chamada. Veja ‘Desvio 

recebida, você também pode 
rta ao destinatário informando 
 a chamada. Selecione Opções > 
 pode editar o texto antes de 
cusar cham. SMS, pág. 92.

as (serviço de rede)
amada durante outra em 

ra de chamadas (serviço de 
nfigurações > Chamada > 
Fazer conferência telefônica
1 Ligue para o primeiro participante.

2 Para ligar para um novo participante, selecione 
Opções > Nova chamada. A primeira chamada 
fica automaticamente retida.

3 Quando a nova chamada for atendida, para colocar 
o primeiro participante na conferência, selecione 
Opções > Conferência.

Para adicionar uma nova pessoa à chamada, repita 
o passo 2 e selecione Opções > Conferência > Adic. 
à conferência. O telefone suporta chamadas em 
conferência com no máximo seis participantes, 
incluindo você.

Para ter uma conversa em particular com um dos 
participantes, selecione Opções > Conferência > 
Particular. Selecione um participante e pressione 
Particular. A chamada em conferência fica retida no 
telefone. O outro participante ainda pode continuar 
a chamada em conferência. Ao concluir a conversa 
particular, selecione Opções > Adic. à conferência 
para retornar à chamada em conferência.

Para excluir um participante, selecione Opções > 
Conferência > Excluir participante, vá até o mesmo 
e selecione Excluir. 

4 Para encerrar uma chamada em conferência ativa, 
pressione .

Atender ou rec
Para atender a chamada, 

Para silenciar o toque mu
selecione Silenciar.

Dica! Se um fone 
conectado ao telef
chamada pression

Se não quiser atender à ch
recusá-la. Ouve-se um sin
ativou Desvio de chamad
chamada recebida também
de chamada’, pág. 99.

Ao recusar uma chamada 
enviar uma mensagem cu
que você não pode atender
Enviar mens. texto. Você
enviá-lo. Veja também Re

Espera de chamad
Você pode atender uma ch
curso se você ativou Espe
rede) em Ferramen. > Co
Espera de chamadas.
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iar séries de tons DTMF, por 
gite a série de tons DTMF ou 
ara digitar um caractere de espera 
sione  repetidamente. 
r o toque.

 adicionar tons DTMF aos 
 de telefone ou DTMF de um 
o. 

tes 
ros de telefone de chamadas 
s e discadas, pressione  e 
og > Cham. recentes. O telefone 
o atendidas e recebidas se a rede 
e se ele estiver ligado e dentro da 

 aviso em modo de espera sobre 
tendidas, selecione Mostrar para 
 chamadas não atendidas. Para 

amada, vá até o nome ou número 
Dica! Para alterar os sons do telefone para 
diferentes ambientes e eventos, por exemplo, 
quando quiser que o telefone permaneça 
silencioso, veja ‘Configurar toques’, pág. 15.

Para atender a chamada em espera, pressione . 
A primeira chamada fica retida.

Para alternar entre duas chamadas, pressione Alternar. 
Selecione Opções > Transferir para conectar uma 
chamada recebida ou retida com uma chamada ativa 
e para desconectar-se das chamadas. Para encerrar a 
chamada ativa, pressione . Para encerrar ambas as 
chamadas, selecione Opções > Encerrar todas.

Opções durante a chamada
Muitas opções durante a chamada são serviços de rede. 
Selecione Opções durante uma chamada para algumas 
das seguintes opções: Mudo ou Falar, Atender, Recusar, 
Alternar, Reter ou Liberar, Ativar o fone, Ativar alto-
falante ou Ativar viva-voz (se um fone de ouvido 
compatível com Bluetooth estiver conectado), Encerrar 
ch. ativa ou Encerrar todas, Nova chamada, 
Conferência e Transferir. A seguir selecione: 

Substituir—Para encerrar uma chamada ativa e substitui-
la atendendo uma chamada em espera.

Enviar DTMF—Para env
exemplo, uma senha. Di
busque-a em Contatos. P
(w) ou de pausa (p), pres
Selecione OK para envia

Dica! Você pode
campos Número
cartão de contat

Log

Chamadas recen
Para monitorar os núme
recebidas, não atendida
selecione Conectiv. > L
só registra chamadas nã
suportar essas funções, 
área de serviço da rede.

Dica! Ao ver um
chamadas não a
acessar a lista de
retornar uma ch
e pressione .
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os eventos 

os 

a 
a 

o 
io, 
 do 
nto de acesso. Você pode filtrar 
enas um tipo de evento e criar 

com base na informação do log. 

ar uma lista de mensagens 
e  e selecione Mensags. > 
Apagar listas de chamadas recentes—Para limpar todas 
as listas de chamadas recentes, selecione Opções > Apagar 
ch. recentes na tela principal de chamadas recentes. Para 
apagar um dos registros de chamadas, abra o registro 
desejado e selecione Opções > Apagar lista. Para apagar 
um evento individual, abra o registro, vá até o evento e 
pressione .

Duração de chamadas 
Para monitorar a duração aproximada de chamadas 
recebidas e discadas, pressione  e selecione Conectiv. > 
Log > Duração da ch..

Nota: O tempo de conversação das chamadas 
faturadas pela operadora pode variar, dependendo 
dos recursos de rede, aproximação de números e 
outros fatores.

Para zerar o contadores de chamada, selecione Opções > 
Zerar contadores. Para isso você precisa do código de 
bloqueio, veja ‘Segurança’, ‘Telefone e SIM’, pág. 96.

Dados de pacote
Para verificar a quantidade de dados enviados e recebidos 
durante conexões de dados de pacote, pressione  e 
selecione Conectiv. > Log > Dados pacote. Por exemplo, 
talvez as conexões de dados de pacote sejam cobradas pela 
quantidade de dados enviados e recebidos.

Monitorar todos 
de comunicação
Ícones em Log:

 Chamadas recebidas

 discadas 

 não atendidas

Para monitorar todas as 
chamadas, mensagens de 
texto ou conexões de dad
registrados pelo telefone, 
pressione , selecione 
Conectiv. > Log e  par
abrir o log geral. Para cad
evento de comunicação, 
você poderá ver o nome d
remetente e do destinatár
número de telefone, nome
provedor de serviços ou po
o log geral a fim de ver ap
novos cartões de contato 

Dica! Para visualiz
enviadas, pression
Enviadas.
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o log, selecione Opções > 
ão do log. Os eventos do log 
a do telefone por um número de 
l são automaticamente apagados 
emória. Se você selecionar Sem 

log, registro de chamadas 
ntrega de mensagens serão 
ídos.

ote e timer da conexão: Para ver 
 em kilobytes, foram transferidos e 
ada conexão de dados de pacote 
 recebido ou enviado indicado por 
 > Ver detalhes.
Sub-eventos, tais como uma mensagem curta enviada em 
várias partes e conexões de dados de pacote, são registrados 
como um evento de comunicação. Conexões com o correio 
de voz, centro de mensagem multimídia ou páginas da 
Web são exibidos como conexões de dados de pacote.

Nota: Ao enviar mensagens, o telefone exibe o 
aviso Enviada. Esse aviso significa que a mensagem 
foi enviada pelo seu telefone ao número do centro 
de mensagens programado no mesmo. Não significa, 
contudo, que a mensagem já foi recebida pelo 
destinatário. Para mais detalhes sobre serviços 
de mensagens, consulte sua operadora.

Para filtrar o log, selecione Opções > Filtrar e um filtro.

Para apagar os conteúdos do log, registro de chamadas 
recentes e relatórios de entrega de mensagens 
permanentemente, selecione Opções > Limpar log. 
Selecione Sim para confirmar.

Para definir a Duração d
Configurações > Duraç
permanecem na memóri
dias definido, após o qua
para liberar espaço na m
log, todo o conteúdo do 
recentes e relatórios de e
permanentemente exclu

Contador dados de pac
quantos dados, medidos
quanto tempo determin
durou, vá até um evento
Pac. e selecione Opções
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contato em Contatos, vá até o 
 deseja editar e selecione 

 de contato em Contatos, 
pressione . Para excluir vários 
mesmo tempo, pressione  e 
tatos e pressione  para excluir.

ionar e editar cartões de contato, 
 Contacts Editor disponível no 
. Veja o CD-ROM fornecido 
.
tura de imagem a um cartão de 
 e selecione Opções > Editar > 
iniatura. A miniatura de imagem 
r uma chamada do contato.

ços padrão
os e endereços padrão a um 

odo, se um contato possuir 
os você poderá facilmente 
nsagem ao contato para um 
ndereço.

 um contato e pressione .

drões.
Contatos (Agenda)
Pressione  e selecione Contatos. Em Contatos, você pode 
atribuir um toque musical pessoal, marca vocal ou 
miniatura de uma imagem ao cartão de contato. Você 
também pode criar grupos de contatos, que permitem 
enviar mensagens de texto ou e-mail a vários destinatários 
ao mesmo tempo. Você pode atribuir informações de 
contato recebidas (cartões de visita) aos contatos. Veja 
‘Dados e configurações’, pág. 53. As informações de 
Contatos só podem ser enviadas para ou recebidas de 
aparelhos compatíveis.

Opções em Contatos são: Abrir, Chamar, Criar 
mensagem, Novo contato, Abrir conversação, 
Editar, Excluir, Duplicar, Adicionar ao grupo, 
Pertence a grupos, Marcar/Desmarcar, Copiar, 
Contatos SIM, Ir p/ endereço web, Enviar, Info. 
de contatos, Configurações, Ajuda e Sair.

Salvar nomes e números
1 Selecione Opções > Novo contato.

2 Preencha os campos desejados e pressione Concluído.

Opções ao editar um cartão de contato são: 
Adicionar miniatura, Remover miniatura, 
Adicionar detalhe, Excluir detalhe, Editar 
rótulo, Ajuda e Sair.

Para editar cartões de 
cartão de contato que
Opções > Editar.
Para excluir um cartão
selecione um cartão e 
cartões de contato ao 

 para marcar os con
Dica! Para adic
utilize o Nokia
Nokia PC Suite
com o telefone

Para anexar uma minia
contato, abra o mesmo
Opções > Adicionar m
aparece quando recebe

Números e endere
Você pode atribuir númer
cartão de contato. Desse m
vários números e endereç
chamar ou enviar uma me
determinado número ou e

1 Em Contatos, selecione

2 Selecione Opções > Pa
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outros serviços do SIM
nibilidade, tarifas e informações 
erviços SIM, consulte o fornecedor 
peradora, provedor de serviços ou 
).

e Contatos > Opções > Contatos 
ra ver os nomes e números 
SIM. No diretório SIM você pode 
iar números nos contatos, bem 

s musicais 

embro do grupo ligar para você, 
 toque musical selecionado 
hamou for enviado e o telefone 

ápida é um meio ágil de ligar para 
temente chamados. Você pode 
 discagem rápida a oito números 
 ‘Discagem rápida de números’, 

rir um cartão de contato ou vá até 
lecione um grupo de contatos.
3 Selecione um padrão ao qual você deseja adicionar 
números e endereços e selecione Atribuir.

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

O número ou endereço padrão é sublinhado no cartão 
de contato.

Copiar contatos
Dica! Para enviar informações de contato, 
selecione o cartão que deseja enviar. Selecione 
Opções > Enviar > Via mensagem curta, Via 
multimídia ou Via Bluetooth. Veja ‘Mensagens’, 
pág. 46 e ‘Receber dados utilizando a 
conexão Bluetooth’, pág. 84.

• Para copiar nomes e números de um cartão SIM para 
o telefone, pressione  e selecione Contatos > 
Opções > Contatos SIM > Diretório SIM. Selecione 
os nomes que deseja copiar e Opções > Copiar 
p/ contatos.

• Para copiar um telefone, fax ou número de pager dos 
contatos para o cartão SIM, selecione Contatos e abra 
o cartão de contato. Vá até o número e selecione 
Opções > Copiar > Para diretório SIM.

Dica! Você poderá sincronizar seus contatos 
num PC compatível com o Nokia PC Suite. Veja o 
CD-ROM fornecido com o telefone.

Diretório SIM e 
Nota: Para dispo
sobre o uso dos s
do cartão SIM (o
outro fornecedor

Pressione  e selecion
SIM > Diretório SIM pa
armazenados no cartão 
adicionar, editar ou cop
como fazer chamadas.

Atribuir toque
aos contatos
Quando o contato ou m
o telefone reproduzirá o
(se o número de quem c
o reconhecer).

Dica! Discagem r
números frequen
atribuir teclas de
de telefone. Veja
pág. 24.

1 Pressione  para ab
a lista de grupos e se
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arca vocal
e utilizar o nome de uma pessoa 
(por exemplo, 'João celular').

a marca vocal por cartão de 
ir uma marca vocal para até 

rtão de contato ao qual deseja 
cal.
al deseja atribuir a marca vocal 
Adic. marca vocal.
uma lista de marcas vocais que 
lecione Contatos > Opções > 
tos > Marcas vocais.
gravar uma marca vocal. Após 
onuncie nitidamente a palavra 
ja gravar como marca vocal. 
ne execute a marca gravada e a 
ibido ao lado do número no 
cando que uma marca vocal foi 

ilizando marca vocal
ca vocal exatamente como 
 faz uma chamada utilizando 
alante está em uso. Segure o 
curta da boca e diga a marca 
2 Selecione Opções > Toque musical. Abre-se uma lista 
de toques musicais.

3 Selecione o toque musical que deseja utilizar para 
determinado contato ou grupo selecionado.

Para remover o toque musical, selecione Toque padrão da 
lista de toques musicais.

Discagem por comando de voz
Você pode fazer uma ligação repetindo uma marca vocal 
que foi adicionada a um cartão de contato. Qualquer 
palavra pode ser uma marca vocal. 

Antes de utilizar marcas vocais, lembre-se de que:

• As marcas vocais não dependem do idioma, mas 
dependem da voz da pessoa.

• Você deve repetir a marca vocal exatamente como 
a gravou.

• As marcas vocais captam ruídos de fundo com 
facilidade. Grave marcas vocais e utilize-as em 
ambientes calmos.

• Nomes muito curtos não serão aceitos. Use nomes 
longos e evite utilizar nomes semelhantes para 
números diferentes.

Nota: A utilização das marcas vocais pode se 
dificultar em ambientes ruidosos ou durante uma 
emergência; portanto, não dependa somente da 
discagem por comando de voz em todas as ocasiões.

Adicionar uma m
Exemplo: Você pod
como marca vocal 

Você só pode adicionar um
contato. Você pode atribu
50 números de telefone.
1 Em Contatos, abra o ca

atribuir uma marca vo
2 Vá até o número ao qu

e selecione Opções > 
Dica! Para ver 
você definiu, se
Info. de conta

3 Pressione Iniciar para 
ouvir o sinal inicial, pr
(ou palavras) que dese
Espere até que o telefo
salve. O ícone  é ex
cartão de contato, indi
adicionada ao mesmo.

Fazer chamada ut
Você deverá repetir a mar
foi gravada. Quando você
uma marca vocal, o alto-f
telefone a uma distância 
vocal nitidamente.



Co
nt

at
os

 (
Ag

en
da

)

32

, selecione Opções > Renomear, 
lecione OK.

 lista de grupos são: Abrir, Novo 
nomear, Toque musical, Info. de 
rações, Ajuda e Sair.

antes de um grupo
bra o grupo que deseja modificar.

lecione Opções > Remover 

emover o contato do grupo.

rificar a qual grupo o contato 
té o contato e selecione Opções > 
upos.
Pressione e segure . O telefone toca um breve sinal e 
exibe o aviso Fale agora. O telefone toca a marca vocal 
original, exibe o nome e número, e disca o número da 
marca vocal reconhecida.

Dica! Para escutar, alterar ou excluir uma marca 
vocal, abra um cartão de contato e vá até o número 
que contenha a marca vocal (indicado por ). 
Selecione Opções > Marcas vocais > Reproduzir, 
Alterar ou Excluir.

Criar grupos de contatos
1 Em Contatos, pressione  para abrir a lista de grupos.

2 Selecione Opções > Novo grupo. 

3 Escreva um nome para o grupo ou utilize o nome 
padrão Grupo nº e selecione OK. 

4 Abra o grupo e selecione Opções > Adic. participantes.
5 Vá até um contato e pressione  para marcá-lo. Para 

adicionar vários participantes por vez, repita esse 
passo com todos os contatos que deseja adicionar.

6 Dê OK para adicionar os contatos ao grupo.

Para renomear um grupo
digite o novo nome e se

Opções na tela da
grupo, Excluir, Re
contatos, Configu

Remover particip
1 Na lista de grupos, a

2 Vá até o contato e se
do grupo.

3 Selecione Sim para r

Dica! Para ve
pertence, vá a
Pertence a gr
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orta uma resolução de captura 
 960 pixels. A resolução de 
de parecer diferente.

 funções deste dispositivo, 
o local, o direito de privacidade e 
 pessoas.

mover entre as telas de Imagem 
agem. 

 tirar fotos são: Capturar, Novo, 
oturno/Des. modo noturno, 
/Modo normal, Timer interno, Ir 
r, Configurações, Ajuda e Sair.

 mostram o seguinte:
ória do telefone ( ) e cartão 
ostram que há imagens salvas.
 (2) calcula quantas imagens, 

ade da imagem selecionada, 
tante do telefone ou cartão 
Câmera e Galeria
Câmera

Respeite a privacidade e direitos de outras pessoas e siga 
todas as leis, regulamentos e costumes locais ao tirar fotos 
e utilizar imagens e videoclipes.

Com o aplicativo Câmera você pode tirar fotos e gravar 
vídeos mesmo quando em movimento. As imagens e 
videoclipes são automaticamente salvos na Galeria. 
A câmera produz imagens JPEG e os videoclipes são 
gravados no formato de arquivo 3GPP com a extensão 
de arquivo .3gp. Você também pode enviar imagens ou 
videoclipes numa mensagem multimídia, como anexo de 
e-mail, ou via conexão Bluetooth. 

Abra a tampa da lente da câmera na parte de trás do 
telefone ou pressione Câmera.

O aplicativo Câmera inicia quando a tampa da lente da 
câmera está aberta e você pode ver a imagem a ser 
capturada. Pressione   para mover entre as telas 
de Imagem e Vídeo.

Dica! Você pode inserir uma imagem num cartão de 
contato. Veja ‘Salvar nomes e números’, pág. 29.

O telefone Nokia 6681sup
de imagens de até 1280 x
imagens neste manual po

Tirar fotos
Nota: Ao utilizar as
respeite a legislaçã
demais direitos das

Pressione  ou  para 
e Vídeo. Abra a tela de Im

As opções antes de
Flash, Ativ. modo n
Modo de sequência
para Galeria, Ajusta

Os indicadores da câmera
• Os indicadores da mem

de memória ( ) (1) m
• O indicador de imagem

dependendo da qualid
cabem na memória res
de memória.
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ada pode demorar se você alterar 
m, luz e cor.

ve o seguinte:
zar ambas as mãos para manter a 

var vídeos em ambientes escuros, 
no. Se estiver utilizando o modo 
 exposição será maior e será 
era fique parada por mais tempo. 
uz antes de tirar a foto, selecione 
rilho, Contraste, Balancear branco 

‘Ajustar cor e luz’, pág. 35.
s com zoom é mais baixa do que a 
 mas a imagem permanece do 
cê pode perceber a diferença na 
á-la num PC.
 modo de economia de bateria, 

r pressionada por um minuto. 
, pressione .
e o seguinte: 
r a imagem, pressione .
r e tirar uma nova foto, 

 Via Bluetooth, Via e-mail ou Via 
 . Para mais informações, veja 
 e ‘Conexão Bluetooth’, pág. 83.
• O indicador de zoom (3) mostra o nível de zoom. 
Pressione  para ampliar e  para diminuir.

• O indicador de flash (4) mostra se o flash está Ativado 
( ), Desativado ( ) ou Automático ( ).

• O indicador do modo 
noturno (5) mostra que o 
modo noturno está ativo.

• O indicador do modo de 
sequência (6) mostra que 
o modo de seqüência está 
ativo. Veja ‘Tirar fotos em 
sequência’, pág. 35.

• O indicador do timer 
interno (7) mostra quanto 
tempo resta antes de tirar 
a foto. Veja ‘Você na foto—timer interno’, pág. 35.

Os atalhos são os seguintes: 
• Pressione  para ativar ou desativar o 

modo noturno.
• Pressione  para ativar ou desativar o modo 

de sequência.
• Pressione  para ajustar o brilho. 
• Pressione  para ajustar o contraste.

Para tirar uma foto, pressione . Não mova a foto antes 
da imagem ser salva. A imagem é salva automaticamente 
na pasta Imagens da Galeria. Veja ‘Galeria’, pág. 38. 

Salvar a imagem captur
as configurações de zoo

Ao tirar uma foto, obser
• É recomendável utili

câmera parada. 
• Para tirar fotos e gra

utilize o modo notur
noturno, o tempo de
necessário que a câm

• Para ajustar a cor e l
Opções > Ajustar > B
ou Tom de cor. Veja 

• A qualidade das foto
das fotos sem zoom,
mesmo tamanho. Vo
qualidade se visualiz

• Câmera muda para o
se nenhuma tecla fo
Para tirar mais fotos

Após tirar a foto, observ
• Se não quiser mante
• Para retornar ao viso

pressione .

• Para enviar a imagem
multimídia, pressione
‘Mensagens’, pág. 46
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 condições de pouca luz. 
sh estão disponíveis: Ativado, 

 > Ativado para utilizar o flash.

ado em Desativado ou 
ições de luz, o flash ainda 
ndo a foto for capturada. 
 foto veja que a imagem 

ito de flash na foto tirada.

a reproduza cores e luzes com 
r efeitos nas fotos ou vídeos, 
r e em seguida selecione:

e direita para selecionar a 
is apropriada.

da e direita para selecionar a 
 mais apropriada.

ne a condição de luz atual da 
âmera reproduza cores com 

 efeito de cor da lista.

 acompanhar as configurações 
ultado final das fotos ou vídeos.
• Para definir a figura como papel de parede no modo de 
espera, selecione Opções > Def. papel parede.

Tirar fotos em sequência
Selecione Opções > Modo de 
sequência para configurar a 
câmera para tirar seis fotos 
em sequência. Após tirar 
as fotos, elas serão salvas 
automaticamente na Galeria 
e exibidas em quadros. 

Você na foto—timer interno
Utilize o timer interno para prolongar o tempo de tirar uma 
foto, para que você também possa ser incluído. Para 
configurar o tempo do timer interno, selecione Opções > 
Timer interno > 10 segundos, 20 segundos ou 30 segundos. 
Selecione Ativar. O indicador do timer interno ( ) pisca
e o telefone emite um bipe enquanto o timer opera. 
A câmera tira a foto depois que o tempo de espera 
programado expira.

O flash
A câmera possui LED para
Os seguintes modos de fla
Desativado e Automático.

Selecione Opções > Flash
Se o flash estiver configur
Automático em boas cond
emitirá uma luz fraca qua
Isso permite que o alvo da
foi capturada. Não há efe

Ajustar cor e luz
Para permitir que a câmer
mais precisão, ou adiciona
selecione Opções > Ajusta
Brilho—Vá para esquerda 
configuração de brilho ma

Contraste—Vá para esquer
configuração de contraste

Balancear branco—Selecio
lista. Isso permite que a c
mais precisão.

Tom de cor—Selecione um

O visor da tela muda para
definidas, mostrando o res
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 um dispositivo para gravar 
respeite a legislação local e o 
idade das pessoas.

a mover entre as telas de Imagem 
magem. 

e gravar um vídeo são: Gravar, 
 noturno/Des. modo noturno, 
áudio, Ir para Galeria, Ajustar, 
uda e Sair.
or de 
e:

 ( ) 
( ) 
ídeo 

ão 
stra 

 (3) mostra o nível de zoom. 
umentar a imagem antes ou 
Pressione  para diminuir.
Ajustar as configurações da câmera
1 Selecione Opções > Configurações > Imagem.

2 Vá até a configuração que deseja alterar:

Ver imag. capturada—Selecione Sim se desejar ver 
a imagem capturada ou Não se desejar continuar 
tirando fotos.

Qualidade da imagem—Alta, Normal e Básica. Quanto 
melhor for a qualidade da imagem, mais memória será 
consumida. A qualidade das fotos com zoom é mais 
baixa do que a das fotos sem zoom, mas a imagem 
permanece do mesmo tamanho. Você pode perceber 
a diferença na qualidade da imagem se a visualizar 
num PC, por exemplo. Se você for imprimir a imagem, 
selecione a qualidade da imagem Alta ou Normal.
Resolução da imagem—Selecione a resolução que 
deseja utilizar para as imagens a serem tiradas.

Glossário: Resolução é a medida para nitidez e 
clareza de uma imagem. A resolução se refere 
ao número de pixels em uma imagem. Quanto 
mais pixels, mais detalhada será a imagem e 
mais memória será consumida.

Nome padrão imag.—Defina um nome padrão para as 
fotos a serem tiradas. Você poderá substituir a data 
com seu próprio texto (por exemplo, ‘Férias_2005’).

Memória em uso—Selecione onde irá armazenar 
as fotos.

Gravar vídeos
Nota: Ao utilizar
imagens ou voz, 
direito de privac

Pressione  ou  par
e Vídeo. Abra a tela de I

As opções antes d
Novo, Ativ. modo
Sem áudio/ Com 
Configurações, Aj

Os indicadores do gravad
vídeo mostram o seguint

• Os indicadores da 
memória do telefone
e cartão de memória 
(1) mostram onde o v
é salvo.

• O indicador de duraç
do vídeo atual (2) mo
o tempo gravado e 
o restante.

• O indicador de zoom
Pressione  para a
durante a gravação. 
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oclipe:
logo após a gravação, selecione 

 vídeo, pressione .

e gravar um novo vídeo, 

 Bluetooth, Via e-mail ou Via 
. Para mais informações, veja 

 ‘Conexão Bluetooth’, pág. 83.

rações do gravador 

gurações > Vídeo e a 
lterar:

ar Máximo, a duração da 
estrita ao espaço disponível no 
de até uma hora por clipe. Você 
eoclipe gravado como esse por 
des da gravação. Selecione 
pes com até 300 kB 
ndos de duração) para que eles 
 mensagem multimídia para um 
ntanto, algumas redes só 
de mensagens multimídia com 

ione 128x196 ou 176x144.
• O indicador do microfone (4) mostra que o microfone 
está mudo.

• O indicador do modo noturno (5) mostra que o modo 
noturno está ativo.

Os atalhos são os seguintes: 
• Pressione  para ativar ou desativar o modo 

noturno.
• Pressione  para ajustar o brilho.
• Pressione  para ajustar o contraste.

Para ajustar a cor e luz antes de tirar a foto, selecione 
Opções > Ajustar > Brilho, Contraste, Balancear branco ou 
Tom de cor. Veja ‘Ajustar cor e luz’, pág. 35.
Pressione  para iniciar a gravação. O ícone de gravação 

 aparece. Se você utilizar a câmera para gravar um 
videoclipe, a luz LED ficará ligada constantemente no 
modo de energia baixa, indicando que o videoclipe está 
sendo gravado. 
Para pausar a gravação a qualquer momento, pressione 

. O ícone de pausa  começa a piscar no visor. 
Pressione  outra vez para voltar à gravação. 
A gravação do vídeo pára automaticamente se estiver 
configurada para pausar e não houver nenhum 
pressionamento de tecla dentro de minuto.

Selecione Parar para interromper a gravação. O videoclipe 
é automaticamente salvo na pasta Videoclipes da Galeria. 
Veja ‘Galeria’, pág. 38.

Após a gravação do vide
• Para executar o vídeo 

Opções > Executar.
• Se não quiser manter o

• Para retornar ao visor 
pressione .

• Para enviar o vídeo Via
multimídia, pressione 
‘Mensagens’, pág. 46 e

Ajustar as configu
de vídeo
Selecione Opções > Confi
configuração que deseja a

Duração—Se você selecion
gravação do vídeo ficará r
cartão de memória e será 
não poderá enviar um vid
MMS, devido às proprieda
Curto para gravar videocli
(aproximadamente 30 segu
possam ser enviados como
telefone compatível. No e
poderão suportar o envio 
no máximo 100 kB. 

Resolução do vídeo—Selec
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ém poderá transferir arquivos de 
 o cartão de memória utilizando o 
MC fornecido na embalagem 

 um arquivo ou uma pasta. As 
tela de imagens. Veja ‘Visualizar 

quivos para o cartão de memória 
, selecione um arquivo e Opções > 
rt. mem./Mover p/ cart. mem. 
over p/ mem. tel.. Arquivos 

de memória são indicados por .

arquivos na Galeria para uma 
lizando o browser, selecione  
. de vídeo, Downld. faixas ou 
ser abre e você poderá selecionar 

ra fazer download.

o, selecione Opções > Localizar. 
procura (por exemplo, o nome ou 
 procurando). Os arquivos que 

a são exibidos.
Nome padrão vídeo—Defina um nome padrão ou selecione 
a data.
Memória em uso—Defina o armazenamento de memória 
padrão: telefone ou cartão de memória.

Galeria

Para armazenar e organizar imagens, clipes de som, 
playlists, videoclipes, links de fluxo contínuo e arquivos 
.ram, pressione  e selecione Galeria.
Selecione Imagens , Videoclipes , Faixas , Clipes 
de som , Links  ou Todos arquivos  e pressione 

 para abri-lo.
Você pode navegar, abrir e criar pastas, marcar, copiar e 
mover itens para as pastas. Clipes de som, videoclipes, 
arquivos .ram e links de fluxo contínuo são abertos e 
executados no aplicativo RealPlayer. Veja ‘RealPlayer™’, 
pág. 43.

Dica! Você poderá transferir imagens de seu 
telefone para um PC compatível com Nokia Phone 
Browser disponível no Nokia PC Suite. Veja o 
CD-ROM fornecido com o telefone.

Dica! Você poderá transferir arquivos de música 
de seu telefone para o cartão de memória com 
Nokia Audio Manager disponível no Nokia PC 
Suite. Veja o CD-ROM fornecido com o telefone.

Dica! Você tamb
seu telefone para
leitor do cartão M
do produto.

Pressione  para abrir
imagens são abertas na 
imagens’, pág. 39. 

Para copiar ou mover ar
ou memória do telefone
Organizar > Copiar p/ ca
ou Copiar p/ mem. tel./M
armazenados no cartão 

Para fazer download de 
das pastas principais uti
Dwlds. desenho, Downl
Downloads som. O brow
um marcador do site pa

Para procurar um arquiv
Comece a digitar o que 
data do arquivo que está
correspondem à pesquis
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em, selecione Opções > Mais 
ê pode ver a proporção da 

. A proporção do zoom não é 
ente.

elecione Opções > Tela inteira. 
movidos. Para mudar o foco ao 

a imagem ou visualizar uma 
ilize a Tecla Direcional.

ione Opções > Girar. Pressione 
oltar à tela normal.
Visualizar imagens
Fotos tiradas com a Câmera são armazenadas na Galeria. 
As imagens também podem ser enviadas a você numa 
mensagem multimídia, como um anexo de e-mail ou via 
Bluetooth. Para poder visualizar a imagem recebida na 
Galeria, é necessário salvá-la na memória do telefone ou 
cartão de memória.

Abra a pasta Imagens  na Galeria para abrir a tela de 
imagem, selecione a imagem e pressione  para vê-la.

As opções ao ver a imagem são: Enviar, Como papel 
parede, Girar, Mais zoom, Menos zoom, Tela inteira, 
Excluir, Renomear, Ver detalhes, Adicionar a ’Ir 
para’, Ajuda e Sair. 

Para dar zoom numa imag
zoom ou Menos zoom. Voc
ampliação no alto da tela
armazenada permanentem

Para ver toda a imagem, s
Os lados da imagem são re
aumentar ou diminuir um
imagem na tela inteira, ut

Para girar a imagem, selec
e segure  para v
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serir o videoclipe selecionado. 
 videoclipe será exibida na tela 
iatura consiste da primeira tela 

lipe. O nome e a duração do 
ado também são exibidos.

 inserir o clipe de som selecionado. 
o do clipe de som selecionado 
os.

Para gravar um novo clipe de som 
do.

ar o videoclipe ou clipe de som 
 ou clipe de som recortado.

er o videoclipe para o 

r—Para inserir um efeito de cor 

Para diminuir a velocidade 

udo—Para silenciar ou ativar som 
e som.
Imagem
Editor de vídeos

Para criar videoclipes personalizados, pressione  e 
selecione Imagem > Editor vídeo. Você poderá combinar e 
arrumar videoclipes, bem como adicionar clipes de som, 
transições e efeitos. Transições são efeitos visuais que 
podem ser adicionados no início e fim do vídeo ou entre 
os videoclipes. 

Editar vídeo, som e transições
1 Marque e selecione um ou mais videoclipes.

2 Selecione Opções > Editar. Na tela para editar vídeo, 
você poderá inserir videoclipes para criar um videoclipe 
personalizado e editar os clipes arrumando e adicionando 
efeitos. Você pode adicionar clipes de som bem como 
alterar a duração. 

Dica! Para tirar um instantâneo de um 
videoclipe, selecione Opções > Tirar 
instantâneo na tela de execução, edição 
de visualização ou para recortar.

Para modificar o vídeo, selecione uma das 
seguintes opções:

Visualizar—Para visualizar o videoclipe personalizado.

Inserir:
• Videoclipe—Para in

Uma miniatura do
principal. Uma min
colorida do videoc
videoclipe selecion

• Clipe de som—Para
O nome e a duraçã
também são exibid

• Novo clipe de som—
no lugar seleciona

Recortar—Para arrum
na tela do videoclipe

Editar clipe vídeo:

• Mover—Para mov
lugar selecionado.

• Adicionar efeito co
no videoclipe.

• Usar slow motion—
do videoclipe.

• Mudo/Desativar m
original do clipe d



Im
ag

em

41

viar um videoclipe que excede o 
gem multimídia permitido pela 
derá enviar o clipe utilizando 
ooth.  ‘Receber dados utilizando 

th’, pág. 84. Você também poderá 
ilizando conexão Bluetooth do 
ssoal ou utilizando o leitor do 
 (interno/externo).

dor de imagem

, pressione  e selecione 

e 

as 
ão 

ra 
ns 
 

• Remover—Para remover o videoclipe do vídeo.

Editar clipe de som:

• Mover—Para mover o clipe de som para o 
lugar selecionado.

• Definir duração—Para editar a duração do clipe 
de som.

• Remover—Para remover o clipe de som do vídeo.

• Duplicar—Para fazer uma cópia do videoclipe ou 
clipe de som selecionado.

Editar transição—Existem três tipos de transições: no 
início do vídeo, no final do vídeo e transições entre 
videoclipes. Uma transição inicial poderá ser selecionada 
quando a primeira transição do vídeo estiver ativa.

3 Selecione Salvar para salvar o vídeo. Defina a Memória 
em uso em Configurações. A memória padrão é a 
do telefone. 

Dica! Na tela de configurações, você poderá 
definir Nome vídeo padrão, Nome instantâneo 
e Memória em uso.

Selecione Enviar > Via multimídia, Via Bluetooth ou Via 
e-mail, se deseja enviar o vídeo. Consulte a operadora para 
mais detalhes sobre o tamanho máximo permitido para 
envio de mensagem multimídia. Se o vídeo estiver muito 
grande para ser enviado numa mensagem multimídia,  
será exibido.

Dica! Se quiser en
tamanho de mensa
operadora, você po
uma conexão Bluet
a conexão Bluetoo
transferir vídeos ut
seu computador pe
cartão de memória

Gerencia

Para percorrer as imagens
Imagem > Ger. imag.
1 Pressione  para 

selecionar a memória 
Memór. telef. ou Car. d
memória.  Ger. imag. 
também mostra quant
pastas ou imagens est
na pasta selecionada.

2 Abra a pasta para 
percorrer as imagens. 
Pressione  e  pa
navegar entre as image
e pastas. Pressione 
para ver uma imagem.
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tBridge que utiliza o cabo DKU-2 
e, a impressora irá aparecer 

ue deseja utilizar. A tela de 
o é exibida.

ssão
sitivo para impressão, as imagens 

das com esboços pré-definidos. 
ilize a Tecla Direcional para 
ercorrer entre os esboços 
ssora selecionada. Se você 
 do que uma página comporta, vá 
 para exibir as páginas adicionais. 

 de visualização da impressora 
nfigurações, Ajuda e Sair.

ara impressora
riam dependendo das funções do 
 selecionado.

o do papel, selecione Tamanho do 
ho do papel na lista e dê OK. 
 retornar à tela anterior.
Pressione  e  simultaneamente para marcar as 
imagens para uma apresentação. Um sinal é exibido 
ao lado da imagem selecionada. Selecione Opções > 
Apresent. imagens. Pressione  e  para visualizar 
a próxima ou a imagem anterior na apresentação.

Imprimir imagens

Utilize Imp. imagem para imprimir suas imagens 
utilizando USB (com PictBridge), uma conexão Bluetooth 
ou o cartão MMC. Você poderá selecionar de uma lista de 
impressoras disponíveis exibida na tela de seleção de 
impressora.

Nota: Para imprimir em uma impressora com 
PictBridge, selecione Imp. imagem antes de 
conectar o cabo USB. 

Pressione  e selecione Imagem > Imp. imagem. 
Selecione as imagens que deseja imprimir.

Opções na tela de seleção de imagens são: Imprimir, 
Marcar/Desmarcar, Abrir (exibido quando você 
seleciona um álbum), Ajuda e Sair.

Seleção de impressora
Uma vez selecionada a impressora, uma lista de dispositivos 
de impressão disponíveis é exibida. Se você conectou uma 

impressora USB com Pic
fornecido com o telefon
automaticamente.

Selecione o dispositivo q
visualização da impressã

Visualizar impre
Após selecionar um dispo
selecionadas serão exibi
Para alterar o esboço, ut
esquerda e direita para p
disponíveis para a impre
selecionar mais imagens
para cima ou para baixo

As opções na tela
são: Imprimir, Co

Configurações p
As opções disponíveis va
dispositivo de impressão

Para selecionar o tamanh
papel, selecione o taman
Selecione Cancelar para
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ra executar um dos últimos seis 
o RealPlayer.

tar um arquivo salvo na Galeria. 

ressione  para executar 

ar um videoclipe no modo tela 
. Pressione novamente 

o de tela normal.

ão:

r), pressione e segure . 

e mídia, pressione e segure . 

ione e segure  até que o 
a ativar o som, pressione e 
ador  apareça.
RealPlayer™

Pressione  e selecione Imagem > RealPlayer. Com o 
RealPlayer, você poderá executar videoclipes, clipes de som 
e playlists ou arquivos de mídia de fluxo contínuo via OTA. 
Um link de fluxo contínuo poderá ser ativado ao navegar 
páginas da Web, ou poderá ser armazenado na memória do 
cartão ou do telefone. 

RealPlayer suporta arquivos com extensões como: .aac, 
.awb, .m4a, .mid, .mp3 e .wav. No entanto, o RealPlayer não 
suporta necessariamente todos os formatos de arquivos ou 
variações de formato. Por exemplo, RealPlayer tenta abrir 
todos os arquivos .mp4, mas alguns arquivos .mp4 podem 
incluir conteúdo que não está de acordo com padrões 3GPP 
e, portanto, não é suportado pelo telefone. 

As opções em RealPlayer quando um clipe é 
selecionado são: Executar, Reprod. tela cheia/
Continuar, Cont. em tela cheia; Parar, Mudo/Falar, 
Detalhes do clipe, Enviar, Configurações, Ajuda 
e Sair.

Executar clipes de vídeo ou de som
1 Para executar um arquivo de mídia armazenado na 

memória do telefone ou do cartão, selecione Opções > 
Abrir e em seguida:

Clipes mais recent.—Pa
arquivos executados n

Clipe salvo—Para execu
Veja ‘Galeria’, pág. 38.

2 Vá até um arquivo e p
o arquivo.

Dica! Para visualiz
cheia, pressione 
para voltar ao mod

Ícones em RealPlayer: 
 Repetir 

 Aleatório 

 Repetir e aleatório 

 Alto-falante mudo.

Atalhos durante a execuç

Para fast forward (adianta

Para retroceder o arquivo d

Para silenciar o som, press
indicador  apareça. Par
segure  até que o indic
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e deseja repetir listas de faixas e 
e uma lista aleatoriamente.

entre utilizar um servidor de proxy, 
 padrão e configurar os intervalos 

izada ao se conectar. Consulte a 
configurações corretas.

izar um servidor de proxy, 

—Digite o endereço IP do servidor 

xy—Digite o número da porta do 

ores de proxy são servidores 
ntre servidores de mídia e seus 
s operadoras os utilizam para 
ça adicional ou aumentar a 
esso para navegar páginas que 
 som ou de vídeo. 

Vá até o ponto de acesso que 
onectar com a Internet e 
Conteúdo de fluxo contínuo via OTA
Muitas operadoras exigem o uso de um Ponto de Acesso 
Internet (IAP) como ponto de acesso padrão. Outras 
operadoras permitem o uso de pontos de acesso WAP.
Os pontos de acesso podem ser configurados ao ligar o 
telefone pela primeira vez.
Consulte a operadora para mais informações. 

Nota: No RealPlayer, você só pode abrir endereços 
rtsp://URL. No entanto, o RealPlayer irá reconhecer 
um link http para um arquivo .ram.

Para baixar conteúdo via OTA, selecione um link de fluxo 
contínuo salvo na Galeria, em uma página da Web ou 
recebido numa mensagem curta ou multimídia. Antes de 
o conteúdo ser baixado, o telefone faz a conexão com o 
site e começa a carregar o conteúdo.

Receber configurações para o RealPlayer
Você poderá receber configurações para RealPlayer numa 
mensagem curta especial da operadora ou provedor 
de serviços. Veja ‘Dados e configurações’, pág. 53. Para 
mais informações, consulte a sua operadora ou o provedor 
de serviços.

Alterar as configurações do RealPlayer
Selecione Opções > Configurações e em seguida:
Vídeo—Para que o RealPlayer automaticamente repita 
videoclipes após a execução.

Áudio—Para selecionar s
executar clipes de som d

Conexão—Para escolher 
alterar o ponto de acesso
e extensão da porta util
operadora para obter as 

Configurações proxy:

• Usar proxy—Para util
selecione Sim.

• Endereço do proxy
de proxy.

• Número porta pro
servidor de proxy.

Glossário: Servid
intermediários e
usuários. Alguma
fornecer seguran
velocidade de ac
contêm clipes de

Configurações da rede:
• Ponto acesso padrão—

deseja utilizar para c
pressione .
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—Digite o menor número 
icados para a porta do servidor. 

70.

Digite o maior número possível 
ara a porta do servidor. O valor 

onfigs. avançadas para editar 
aixa de frequência para 
• Tempo on-line—Defina o tempo para RealPlayer 
desconectar da rede quando você tiver interrompido 
um clipe de mídia executado através de um link da rede, 
selecione Def. pelo usuário e pressione . Digite o 
tempo e dê OK.

• T. limite de conexão—Pressione  ou  para definir 
o tempo máximo transcorrido entre selecionar um link 
da rede e conectar ao servidor de mídia e dê OK.

• T. limite do servidor—Pressione  ou  para definir 
o tempo máximo de espera pela resposta do servidor de 
mídia antes de desconectar e dê OK.

• Porta UDP mais baixa
possível dentre os ind
O valor mínimo é 69

• Porta UDP mais alta—
dentre os indicados p
máximo é 32000.

Selecione Opções > C
o valor (largura) da f
redes diferentes.
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ontém mensagens recebidas, 
ens de difusão por células. As 
o salvas na Caixa postal.

ara organizar as mensagens 

 Caixa postal você pode conectar 
ra recuperar novas mensagens de 
sagens de e-mail recuperadas off-
 ‘E-mail’, pág. 59.

zena rascunhos de mensagens que 

na as últimas 15 mensagens que 
ensagens enviadas via Bluetooth. 

e mensagens a serem salvas, veja 
ág. 61.

 um lugar para o armazenamento 
s prontas para serem enviadas.

ode solicitar à rede que envie um 
 mensagens de texto e mensagens 
iou (serviço de rede). Talvez não 
iso de entrega de uma mensagem 
 um endereço de e-mail.
Mensagens
Pressione  e selecione Mensags.. Em Mensags. você 
pode criar, enviar, receber, ver, editar e organizar mensagens 
de texto, mensagens multimídia, mensagens de e-mail e 
mensagens de texto especiais que contêm dados. Você 
também pode receber mensagens e dados via conexão 
Bluetooth, receber mensagens de serviço, mensagens de 
difusão por células, bem como enviar comandos de serviço.

As opções na tela principal de Mensags. são:
Abrir, Criar mensagem, Conectar (exibido se você 
definiu configurações do correio de voz)/Desconectar 
(exibido se uma conexão com o correio de voz está 
ativa), Mensagens do SIM, Difusão por células, 
Comandos serviço, Configurações, Ajuda e Sair.

Nota: Essas funções só podem ser utilizadas se 
forem suportadas pela operadora ou provedor 
de serviços. Somente dispositivos que possuam 
funções compatíveis de mensagens multimídia ou 
de e-mail poderão receber e exibir essas mensagens. 
Algumas redes podem fornecer o dispositivo 
destinatário com um link da Web para visualizar 
mensagens multimídia.

Ao abrir Mensags., você poderá ver a função Nova 
mensagem e uma lista de pastas:

 Caixa entrada—C
exceto e-mail e mensag
mensagens de e-mail sã

 Minhas pastas—P
em pastas.

 Caixa postal—Em
a caixa postal remota pa
e-mail ou visualizar men
line anteriormente. Veja

 Rascunhos—Arma
não foram enviadas.

 Enviadas—Armaze
foram enviadas, exceto m
Para alterar o número d
‘Outras configurações’, p

 Caixa de saída—É
temporário de mensagen

 Relatórios—Você p
relatório de entrega das
multimídia que você env
seja possível receber o av
multimídia enviada para
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al para entrada 

aixa de caracteres selecionada.  
eira letra da palavra será 

ras letras serão minúsculas. 
rico.

perior direito da tela quando se 
o método tradicional.

mérica ( — ) 
 caractere desejado apareça. Há 
níveis nas teclas numéricas, os 

ssos nas mesmas.

o, pressione e segure a tecla 
sejado. 

odo alfabético e o modo 
segure .

jada estiver na mesma tecla da 
aparecimento do cursor (ou 
celar o tempo limite) e então 

ere, pressione . Pressione e 
r mais de um caractere.
Dica! Ao abrir qualquer uma das pastas padrão, 
você poderá alternar entre as pastas pressionando 

 ou .

Para digitar e enviar solicitações de serviços (também 
conhecidas como comandos USSD), tais como comando 
de ativação para serviços da rede, para a operadora, 
selecione Opções > Comandos serviço na tela principal 
de Mensags..

Difusão por células é um serviço de rede que permite que 
você receba mensagens da operadora sobre vários tópicos, 
tais como previsões de tempo e condições do trânsito. Para 
disponibilidade de tópicos e seus números, consulte a sua 
operadora. Na tela principal de Mensags., selecione 
Opções > Difusão por células. Na tela principal você pode 
ver o status de um tópico, o número do tópico, nome e se 
o tópico foi encaminhado ( ).

Opções em Difusão por células são: Abrir, Assinar/
Cancelar assinatura, Marcar para notificaç./
Desmarcar para notif., Tópico, Configurações, 
Ajuda e Sair.

Uma conexão de dados de pacote pode impedir a recepção 
de difusão por células.

Escrever texto
Método tradicion
de textos

 e  indica a c
 significa que a prim

maiúscula, e todas as out
 indica modo numé

 aparece no canto su
está escrevendo texto pel

• Pressione uma tecla nu
várias vezes, até que o
outros caracteres dispo
quais não estão impre

• Para inserir um númer
contendo o número de

• Para alternar entre o m
numérico, pressione e 

• Se a próxima letra dese
letra atual, aguarde o 
pressione  para can
digite a letra.

• Para excluir um caract
segure  para limpa
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ra desejada, pressione as teclas 
. Pressione cada tecla apenas uma 

plo, para escrever ‘Nokia’ quando 
uês estiver selecionado, pressione 

 para o,  para k, 
 para a.

uda conforme as teclas vão 

er a palavra e esta estiver correta, 
ssione  ou pressione  

ver correta, pressione  
ver as palavras correspondentes 
ionário uma por uma, ou pressione 
onário > Correspondências.
 palavra que você escreveu, 
a não se encontra no dicionário. 
alavra ao dicionário, selecione 

avra (com até 32 letras) utilizando 
 e selecione OK. Essa palavra será 
ário. Quando não houver mais 
, a palavra nova toma o lugar da 
adicionada.

uinte.

 ou desativar a previsão de texto, 
 duas vezes rapidamente.
• Os sinais de pontuação mais comuns encontram-se na 
tecla . Pressione  repetidamente para 
chegar à pontuação desejada.
Pressione  para abrir a lista de caracteres 
especiais. Use  para percorrer a lista e pressione 
Escolher para selecionar um caractere.

• Para inserir um espaço, pressione . Para mover 
o cursor para a linha seguinte, pressione  
três vezes.

• Para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas 
Abc, abc e ABC, pressione .

Previsão de texto—Dicionário
Você pode digitar qualquer letra com apenas um 
pressionamento de tecla. Esse método utiliza um 
dicionário incorporado no aparelho, ao qual se pode 
adicionar novas palavras. Quando o dicionário estiver 
cheio, a última palavra adicionada substitui a mais antiga. 

1 Para ativar a previsão de 
texto, pressione  e 
selecione Ativar dicionário. 
O texto previsto está agora 
ativado em todos os editores 
no telefone.  aparece 
no canto superior direito da 
tela quando se está utilizando 
a previsão de texto.

2 Para escrever a palav
—

vez por letra. Por exem
o dicionário de Portug

 para N, 
 para i e 

A palavra sugerida m
sendo pressionadas.

3 Ao terminar de escrev
para confirmá-la, pre
para dar espaço.

Se a palavra não esti
repetidamente para 
encontradas pelo dic

 e selecione Dici
Se ? aparecer após a
significa que a mesm
Para adicionar uma p
Soletrar, digite a pal
o método tradicional
adicionada ao dicion
espaço no dicionário
palavra mais antiga 

4 Escreva a palavra seg

Dica! Para ativar
pressione 
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ionar uma palavra (com até 32 
ilizando o método tradicional. 
espaço no dicionário, a palavra 
vra mais antiga adicionada.

r a palavra utilizando o método 
nível se a palavra estiver 

r , as seguintes opções 
dendo do modo de edição): 
o de texto), Modo alfanumérico 
al), Modo numérico, Recortar 
cionado), Copiar (se o texto foi 
r (quando o texto foi recortado 
ro), Inserir número, Inserir 
de escrita: (muda o idioma para 
o telefone).

postas
a palavra composta e confirme 
 a última parte da palavra 
 a palavra composta, pressione 
 espaço.

de texto
 Dicionário > Desativar para 
xto para todos os editores 
Dicas para o uso da previsão de texto
Para excluir um caractere, pressione . Pressione e 
segure  para limpar mais de um caractere.
Para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas Abc, 
abc e ABC, pressione . Se você pressionar  
duas vezes rapidamente, a previsão de texto é desativada.

Dica! A previsão de texto tentará adivinhar qual 
o sinal de pontuação comum (.,?!‘) que será 
necessário. A ordem e disponibilidade dos sinais 
de pontuação depende do idioma do dicionário.

Para inserir um número na modalidade alfabética, 
pressione e segure a tecla numérica desejada.
Para alternar entre o modo alfabético e o modo numérico, 
pressione e segure .
Os sinais de pontuação mais comuns encontram-se na 
tecla . Pressione  e então  
repetidamente para chegar à pontuação desejada.
Pressione e segure  para abrir a lista de 
caracteres especiais.
Pressione  repetidamente para ver as 
correspondências que o dicionário encontrou, uma 
por uma.
Pressione , selecione Dicionário e pressione  para 
selecionar uma das seguintes opções:
Correspondências—Para ver uma lista de palavras que 
correspondem aos pressionamentos de tecla executados. 

Inserir palavra—Para adic
palavras) ao dicionário ut
Quando não houver mais 
nova toma o lugar da pala

Editar palavra—Para edita
tradicional. Isso está dispo
ativa (sublinhada).

Dica! Ao pressiona
aparecerão (depen
Dicionário (previsã
(método tradicion
(se o texto foi sele
selecionado), Cola
ou copiado primei
símbolo e Idioma 
todos os editores d

Escrever palavras com
Escreva a primeira parte d
pressionando . Escreva
composta. Para completar

 para adicionar um

Desativar a previsão 
Pressione  e selecione
desativar a previsão de te
do telefone.
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a mensagem multimídia ou 
verá definir as configurações de 
ja ‘Receber configurações de MMS 
ail’, pág. 59.

tor de mensagens são: Enviar, 
o, Inserir, Anexos (e-mail), 
), Objetos (MMS), Remover 
erificar contatos, Detalhes 
es de envio, Ajuda e Sair.
s.. Uma lista de opções para 

ra enviar uma mensagem de texto. 

—para enviar uma mensagem 

m e-mail. Se a sua conta de e-mail 
igurada, você deverá fazê-lo.

um contato e pressione  para 
ê pode marcar vários destinatários 
z.

lecionar destinatários ou grupos 
 o número de telefone ou endereço 
tário. Pressione  para 
e-vírgula (;) que separa os 
ambém pode copiar e colar o 
a área de transferência. 
Copiar texto para área de transferência
1 Para selecionar letras e palavras, pressione e segure 

. Ao mesmo tempo, pressione  ou . À medida 
que a seleção move, o texto é marcado.

2 Para copiar o texto na área de transferência, continue 
segurando , pressione Copiar. 

3 Para inserir o texto no documento, pressione e segure 
 e pressione Colar, ou pressione  uma vez e 

selecione Colar. 
Para selecionar linhas de texto, pressione e segure 

. Ao mesmo tempo, pressione  ou . 

Para remover o texto selecionado do documento, 
pressione .

Escrever e enviar mensagens
A aparência de uma mensagem multimídia pode variar de 
acordo com o aparelho receptor.

A proteção de direitos autorais pode evitar que algumas 
figuras, toques musicais e outro conteúdo sejam copiados, 
modificados, transferidos ou encaminhados.

Dica! Você pode começar a criar uma mensagem 
de qualquer aplicativo que possua a opção Enviar. 
Selecione um arquivo (imagem ou texto) para 
ser adicionado à mensagem e selecione 
Opções > Enviar.

Antes de poder criar um
escrever e-mail, você de
conexão apropriadas. Ve
e e-mail’, pág. 52 e ‘E-m

As opções no edi
Adic. destinatári
Visualizar (MMS
(MMS), Excluir, V
mensagem, Opçõ

1 Selecione Nova men
mensagens aparece. 

Mensagem curta—pa

Mensag. multimídia
multimídia (MMS).

E-mail—para enviar u
não houver sido conf

Dica! Vá até 
marcá-lo. Voc
de uma só ve

2 Pressione  para se
de contatos, ou digite
de e-mail do destina
adicionar um ponto-
destinatários. Você t
número e endereço d
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ivo suporta o envio de mensagens 
mite normal de 160 caracteres. 
ceder os 160 caracteres, ela será 
 série de duas ou mais 
io poderá ser mais dispendioso.  
ção, você poderá ver o indicador 
nsagem contando os carateres 

 de 160 para baixo. Por exemplo, 
e você ainda pode adicionar 10 
e o texto seja enviado em duas 
s caracteres podem ocupar mais 
.

ns de e-mail são automatica-
a Caixa de saída antes de serem 
io falhar, o e-mail é deixado na 
m o status Não enviada.

a mensagem multimídia para 
mail ou um dispositivo que 
nto de imagens grandes, utilize 
gem maior. Se você não estiver 
o de recebimento ou a rede não 
e arquivos grandes, o uso de um 

 menor ou clipe de som que dure 
dos é recomendável. Para alterar 
cione Opções > Configurações > 
ídia > Tamanho da imagem na 
ensags.
3 Pressione  para passar para o campo da mensagem.

4 Escreva a mensagem.

5 Para adicionar um objeto 
de mídia a uma mensagem 
multimídia, selecione 
Opções > Inserir objeto > 
Imagem, Clipe de som ou 
Videoclipe. Quando um 
som é adicionado,  é 
exibido na barra de 
navegação.

6 Se você selecionar Inserir 
novo > Clipe de som, 
Gravador voz abre e você poderá gravar novo som. 
Pressione Escolher, o novo som é salvo automaticamente 
e uma cópia é inserida na mensagem. Selecione 
Opções > Visualizar para ver como a mensagem 
multimídia aparece.

7 Para adicionar um anexo ao e-mail, selecione Opções > 
Inserir objeto > Imagem, Clipe de som, Videoclipe ou 
Nota. Anexos de e-mail são indicados por , na barra 
de navegação.

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

Nota: Este disposit
curtas acima do li
Se a mensagem ex
enviada como uma
mensagens e o env
Na barra de navega
de tamanho da me
em ordem inversa,
10 (2) significa qu
caracteres para qu
mensagens. Algun
espaço que outros

Nota: As mensage
mente colocadas n
enviadas. Se o env
Caixa de saída co

Dica! Ao enviar um
um endereço de e-
suporta o recebime
o tamanho de ima
certo do dispositiv
suportar o envio d
tamanho de imagem
menos de 15 segun
a configuração, sele
Mensagem multim
tela principal de M
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r arquivos que não sejam sons e 
os, abra o aplicativo apropriado e 
 > Via e-mail, se disponível.
eceber, recuperar, responder e 
 deverá:
e Acesso Internet (IAP) corretamente. 
e conexão’, pág. 93.
 as configurações do seu e-mail. 
. Você precisa ter uma conta de 
 as instruções dadas pela operadora 
emota e o provedor de serviços 

 saída—receber 
ns

a: 

as na Caixa entrada
ão lida

ídia não lida

ia Bluetooth

 mensagem, o ícone  e o aviso 
cem no modo de espera. Pressione 
sagem. Para abrir uma mensagem 
 ela e pressione .
Dica! Em Mensags. você também pode criar 
apresentações e enviá-las numa mensagem 
multimídia. Na tela do editor de mensagem 
multimídia, selecione Opções > Criar apresentação 
(exibido somente se Modo de criação MMS for 
Guiado ou Grátis). Veja ‘Mensagens multimídia’, 
pág. 58.

Receber configurações de MMS 
e e-mail
Você poderá receber as configurações numa mensagem 
curta da operadora ou provedor de serviços. Veja ‘Dados e 
configurações’, pág. 53. 

Para disponibilidade e cadastramento nos serviços de 
dados, consulte a sua operadora ou provedor de serviços. 
Siga as instruções dadas pelo provedor de serviços.

Digitar as configurações de MMS manualmente
1 Selecione Ferramen. > Configurações > Conexão > 

Pontos de acesso e defina as configurações para o 
ponto de acesso da mensagem multimídia. Veja 
‘Configurações de conexão’, pág. 93.

2 Selecione Mensags. > Opções > Configurações > 
Mensagem multimídia > Ponto acesso em uso e 
o ponto de acesso a ser usado como a conexão 
preferencial. Veja também ‘Mensagens multimídia’, 
pág. 58.

Dica! Para envia
notas como anex
selecione Enviar

Antes de poder enviar, r
encaminhar e-mail, você
• Configurar um Ponto d

Veja ‘Configurações d
• Definir corretamente

Veja ‘E-mail’, pág. 59
e-mail separada. Siga
da caixa de correio r
Internet (ISP).

Caixa de
mensage

Ícones da Caixa de saíd
 Mensagens não lid

 Mensagem curta n

 Mensagem multim

 Dados recebidos v

Quando você recebe uma
1 mensagem nova apare
Mostrar para abrir a men
na Caixa entrada, vá até
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ciamento de informações numa 
o. Para salvar as configurações, 
r todos.
var as informações em Contatos, 
r cartão visita. Certificados e 
 cartão de visita não são salvos.

ar o toque musical, selecione 

 que o logo seja exibido no modo 
a identificação da operadora, 
r.
as configurações do ponto de 
 mensagem multimídia, 
. > Opções > Configurações > 
ídia > Ponto acesso em uso.

ara salvar um convite, selecione 
d..
 salvar o marcador da lista de 
ione Opções > Adic. aos 
contiver ambos, configurações 
cadores, para salvar os dados, 
r todos. 
dica quantos novos e-mails 
correio remota. Uma notificação 
r informações mais detalhadas.
Mensagens multimídia
Importante: Os objetos da mensagem multimídia 
podem conter vírus prejudiciais ao seu dispositivo 
ou PC. Não abra o anexo se não estiver certo da 
confiabilidade do remetente.

Ao abrir uma mensagem multimídia ( ), você poderá ver 
uma imagem e mensagem e, simultaneamente, escutar um 
som através do alto-falante (  é exibido se o som estiver 
incluído). Clique com a seta no ícone para escutar o som.

Para ver que tipos de objetos de mídia foram anexados à 
mensagem multimídia, abra a mesma e selecione Opções > 
Objetos. Você pode escolher um arquivo de objeto 
multimídia no telefone ou enviá-lo, por exemplo, via 
Bluetooth para outro dispositivo compatível.
A proteção de direitos autorais pode evitar que algumas 
figuras, toques musicais e outro conteúdo sejam copiados, 
modificados, transferidos ou encaminhados.

Dados e configurações
O telefone pode receber muitos tipos de mensagens de texto 
que contêm dados ( ), também chamadas mensagens OTA.

Mensagem de configuração—Você poderá receber um 
número de serviço de mensagem curta, número do correio 
de voz, configurações do ponto de acesso Internet, 
configurações de scripts de login do ponto de acesso ou 
configurações de e-mail da operadora, provedor de serviços 

ou departamento de geren
mensagem de configuraçã
selecione Opções > Salva
Cartão de visita—Para sal
selecione Opções > Salva
clipes de som anexados ao

Toque musical—Para salv
Opções > Salvar.
Logo da operadora—Para
de espera e não na própri
selecione Opções > Salva

Dica! Para alterar 
acesso padrão para
selecione Mensags
Mensagem multim

Entrada do calendário—P
Opções > Salvar no calen
Mensagem de Web—Para
marcadores na Web, selec
marcad.. Se a mensagem 
do ponto de acesso e mar
selecione Opções > Salva
Notificação de e-mail—In
encontram-se na caixa de 
mais prolongada pode lista
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stal
ocê 
r as 
 
 
f-
r-se 
l.

ixa 
o 
er 
stal?

tar à caixa postal e recuperar novos 
ensagens. Ao visualizar mensagens 

nuamente conectado à caixa postal 
exão de dados de pacote. Veja 
de conexão’, pág. 93.

as mensagens recuperadas 
ff-line. Quando você vê suas 
f-line, o telefone não está 
stal remota.

agens de e-mail
ione Opções > Conectar para 
 caixa postal remota.
Dica! Se você receber um arquivo vCard que 
inclui uma figura, a figura também será salva 
nos contatos.

Mensagens de serviço da Web
Mensagens de serviço da Web ( ) são notificações 
(por exemplo, notícias) e podem conter uma mensagem 
de texto ou link. Para disponibilidade e cadastramento, 
consulte o seu provedor de serviços.

Minhas pastas 

Em Minhas pastas você pode organizar suas mensagens 
em pastas, criar novas pastas, bem como renomear e 
excluir pastas.

Dica! Você pode usar textos das pastas de 
modelos para evitar reescrever mensagens 
enviadas com frequência.

Caixa postal

Se você selecionar Caixa postal e a sua conta de e-mail 
não tiver sido configurada, você deverá fazê-lo. Veja ‘E-mail’, 
pág. 59. Quando você criar uma nova caixa postal, o nome 
que você der a essa caixa substituirá Caixa postal na tela 
principal de Mensags.. Você pode ter até seis caixas postais.

Abrir a caixa po
Ao abrir a caixa postal, v
pode escolher se quer ve
mensagens e cabeçalhos
de e-mail anteriormente
recuperados no modo of
line, ou se quer conecta
com o servidor de e-mai

Ao navegar até a sua ca
postal e pressionar , 
telefone pergunta se qu
Conectar com a caixa po

Selecione Sim para conec
cabeçalhos de e-mail ou m
on-line, você estará conti
remota usando uma con
também ‘Configurações 

Selecione Não para ver 
anteriormente quando o
mensagens de e-mail of
conectado à caixa de po

Recuperar mens
Se estiver off-line, selec
iniciar a conexão com a
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em de e-mail, pressione . 
ail ainda não foi recuperada 
ora) e você estava off-line, um 
ja recuperar essa mensagem 

, abra a mensagem que contém 
 selecione Opções > Anexos. Se 
icador opaco, ele ainda não foi 
elecione Opções > Recuperar. 
ode recuperar, abrir ou salvar os 
e enviar anexos via Bluetooth.

ostal utiliza o protocolo IMAP4, 
r quantas mensagens recuperar 
exos. Com o protocolo POP3, as 
eçalhos, Parcialmente (kB) ou 

s de e-mail
uma mensagem de e-mail do 
 retém na caixa postal remota, 
ir > Excluir mens. de: 

 de e-mail da caixa postal remota. 
eúdo da mensagem, o cabeçalho 
 telefone. Se quiser remover o 

ue excluir primeiro a mensagem 
remota e em seguida conectar-
ostal para atualizar o status.
Importante: Os objetos da mensagem multimídia 
podem conter vírus prejudiciais ao seu dispositivo 
ou PC. Não abra o anexo se não estiver certo da 
confiabilidade do remetente.

1 Quando a conexão com a caixa postal remota estiver 
aberta, selecione Opções > Recuperar e-mail.
Nova—para recuperar todas as mensagens de e-mail 
novas no telefone.

Selecionadas—para recuperar apenas as mensagens de 
e-mail que foram marcadas.

Todas—para recuperar todas as mensagens da 
caixa postal.

Para parar de recuperar mensagens, selecione Cancelar.
2 Após ter recuperado as mensagens de e-mail, você 

poderá continuar vendo-as on-line, ou selecione 
Opções > Desconectar para encerrar a conexão e ver a 
mensagem de e-mail off-line.

Ícones de status de e-mail:
 Novo e-mail (modo off-line ou on-line): o conteúdo 

não foi recuperado no telefone (seta para fora). 

 Novo e-mail: o conteúdo foi recuperado no telefone 
(seta para dentro). 

 A mensagem de e-mail foi lida. 

 O cabeçalho de e-mail que já foi lido e cujo 
conteúdo da mensagem foi excluído do telefone.

3 Para abrir uma mensag
Se a mensagem de e-m
(seta apontando para f
aviso pergunta se dese
da caixa postal.

Para ver anexos de e-mail
o indicador de anexo  e
o anexo apresenta um ind
recuperado no telefone; s
Na tela de Anexos, você p
anexos. Você também pod

Dica! Se a caixa p
você poderá defini
e se recupera os an
opções são Só cab
Mens. e anexos.

Excluir mensagen
Para excluir conteúdo de 
telefone enquanto ainda a
selecione Opções > Exclu
Apenas telefone.

O telefone reflete os títulos
Embora você exclua o cont
do e-mail permanecerá no
cabeçalho também, terá q
de e-mail da caixa postal 
se outra vez com a caixa p
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ém pode deixar a conexão com a 
a e os novos e-mails (Só cabeçalhos 
rão recuperados da caixa postal 
utomaticamente (somente se a 
E for suportada pelo servidor). 
licativo de mensagem aberto em 
ressione  duas vezes. Deixar a 
ode aumentar o custo da chamada 
o de dados.

-mail on-line
stal na próxima vez e quiser ver 

-mail off-line, responda Não à 
 caixa postal? . Você poderá ler 
 recuperados anteriormente, as 
uperadas ou ambos. Você também 
ponder para ou encaminhar e-mail 
a vez que conectar a caixa postal. 

 saída—mensagens 
enviadas
ar de armazenamento temporário 
 para serem enviadas.

a Caixa de saída são:
o está sendo feita e a mensagem 
Dica! Para copiar um e-mail da caixa postal 
remota para uma pasta em Minhas pastas, 
selecione Opções > Copiar para pasta, uma 
pasta da lista e OK.

Para excluir um e-mail do telefone e da caixa postal 
remota, selecione Opções > Excluir > Excluir mens. de: 
Telefone e servidor.

Se estiver off-line, o e-mail será excluído primeiro do 
telefone. Na próxima vez que você se conectar com a 
caixa postal remota, o e-mail será automaticamente 
excluído. Se você estiver utilizando o protocolo POP3, 
as mensagens marcadas para exclusão serão removidas 
somente após o encerramento da conexão com a caixa 
postal remota.

Para cancelar a exclusão de um e-mail, tanto do telefone 
como do servidor, vá até o e-mail marcado para ser 
excluído na próxima conexão ( ) e selecione Opções > 
Desfazer exclusão.

Desconectar da caixa postal
Quando on-line, selecione Opções > Desconectar para 
encerrar a conexão de dados de pacote com a caixa postal.

Dica! Você tamb
caixa postal abert
como padrão) se
para o telefone a
função IMAP IDL
Para deixar o ap
segundo plano, p
conexão aberta p
devido ao tráfeg

Ver mensagens de e
Quando abrir a Caixa po
e ler as mensagens de e
pergunta Conectar com
os cabeçalhos de e-mail
mensagens de e-mail rec
poderá escrever novo, res
a ser enviado na próxim

Caixa de
a serem 

Caixa de saída é um lug
para mensagens prontas

Status das mensagens n
Enviando—Uma conexã
está sendo enviada.
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arcar/Desmarcar > Marcar 
 marcar as mensagens.
opiar. Abre-se uma lista 

 OK para começar a copiar. Abra 
nsagens.

de Mensagem
to

ções > Configurações > 

 todos os centros de mensagem 

ecione qual centro de mensagem 
 mensagens de texto.

 rede)—Para solicitar a rede que 
 mensagens. Quando configurado 
 Enviado é indicado no Log. 

 destinatário da mensagem não 
te o período de validade, a 

do centro de mensagens. A rede 
. Tempo máximo é o máximo 
ido pela rede.
Em espera/Em fila—A mensagem será enviada quando a 
mensagem anterior de tipo semelhante tiver sido enviada.

Reenviar às %U (hora)—O telefone tentará enviar a 
mensagem novamente depois de um intervalo de tempo. 
Selecione Enviar para reiniciar o envio imediatamente. 

Adiada—É possível configurar os documentos para que 
fiquem retidos na Caixa de saída. Vá até a mensagem a ser 
enviada e selecione Opções > Adiar o envio. 

Não enviada—O número máximo de novas tentativas 
de envio foi alcançado. O envio falhou. Se você estava 
tentando enviar uma mensagem curta, abra a mensagem e 
verifique se as opções de envio estão corretas.

Exemplo: As mensagens são colocadas na caixa de 
saída, por exemplo, quando o telefone está fora da 
área de cobertura da rede. Você também pode 
definir mensagens de e-mail para que sejam 
enviadas na próxima vez que você se conectar 
com a caixa postal remota.

Ver mensagens num cartão SIM
Antes de poder ver as Mensagens do SIM, você precisará 
copiá-las numa pasta do telefone. 

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

2 Selecione Opções > M
ou Marcar todas para

3 Selecione Opções > C
de pastas.

4 Selecione uma pasta e
a pasta para ver as me

Configurações 
Mensagens de tex
Selecione Mensags. > Op
Mensagem curta.

Centros mensagens—Lista
que foram definidos.

Centro mens. em uso—Sel
será usado para entrega de

Receber aviso (serviço de
envie avisos de entrega nas
em Não, somente o status
Veja ‘Log’, pág. 26.

Validade mensagem—Se o
puder ser localizado duran
mensagem será removida 
deve suportar essa função
intervalo de tempo permit
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imídia
pções > Configurações > 

efina o tamanho da imagem 
ídia. As opções são Original 

o Modo de criação MMS for 
no e Grande. Selecione Original 

ho da mensagem multimídia.

—Se você selecionar Guiado, o 
 tentar enviar uma mensagem que 
elo destinatário. Selecione Restrito; 
io de mensagens não suportadas.

eve ser definido)—Selecione 
erá utilizado como conexão 
 de mensagem multimídia.

lecione se você deseja que o 
ens MMS na rede local seja 
eraç. ou Desativar. Se você 
aç., o centro de mensagem 
agem. Para recuperar a 
onfigure em Automático.

elecione como deseja que as 
recuperadas fora da rede local. 
da rede local, o envio e recebimento 
ia poderá ser mais dispendioso. Se 
Automático estiver selecionado, o 
Mens. enviada como—Só altere essa opção se tiver 
certeza de que o centro de mensagens poderá converter 
as mensagens de texto nos novos formatos. Consulte 
a operadora.

Conexão preferencial—Você pode enviar mensagens 
curtas através da rede GSM normal ou dados de pacote, se 
suportado pela rede. Veja ‘Configurações de conexão’, 
pág. 93.

Resp. mesmo centro (serviço de rede)—Escolha Sim se 
deseja que a resposta seja enviada pelo mesmo número do 
centro de mensagem.

Opções ao editar as configurações do centro de 
mensagens de texto são: Editar, Novo centro 
mens., Excluir, Ajuda e Sair.

Adicionar um novo centro de mensagem
1 Selecione Centros mensagens > Opções > Novo 

centro mens..
2 Pressione , escreva um nome para o centro de 

mensagem e selecione OK.

3 Pressione  e  e escreva o número do centro de 
mensagem. Obtenha-o junto ao provedor de serviços. 

4 Selecione OK. 

5 Para utilizar as novas configurações, volte à tela de 
configurações. Vá até Centro mens. em uso e 
selecione o novo centro de mensagem.

Mensagens mult
Selecione Mensags. > O
Mensagem multimídia.

Tamanho da imagem—D
numa mensagem multim
(exibido somente quand
Guiado ou Grátis), Peque
para aumentar o taman

Modo de criação MMS
telefone informa se você
possa não ser suportada p
o telefone previne o env

Ponto acesso em uso (D
o ponto de acesso que s
preferencial pelo centro

Receb. na rede local—Se
recebimento de mensag
Automático, Adiar recup
selecionar Adiar recuper
multimídia salva a mens
mensagem mais tarde, c

Recepção no roaming—S
mensagens MMS sejam 
Quando você estiver fora 
de mensagens multimíd
Recepção no roaming > 
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ções > Configurações > 
al da caixa postal, selecione 
ail e em seguida:

ecione qual caixa postal você 
de e-mail.

 lista de caixas de correio que 
ma caixa postal foi definida, 
ra fazê-lo. Selecione uma caixa 
figurações:

screva um nome para a 

ve ser definido)—Escolha um 
(IAP) para a caixa postal. 
nexão’, pág. 93.

finido)—Escreva o endereço 
e serviços. Respostas às suas 
s para esse endereço.

e ser definido)—Digite o 
ost do servidor de e-mail que 
ê só possa utilizar o servidor 
nsulte a operadora para 
telefone automaticamente ativa uma conexão de dados de 
pacote para recuperar a mensagem. Selecione Recepção no 
roaming > Desativar se você não deseja receber mensagem 
multimídia quando estiver fora da rede local.
Perm. mens. anônim.—Selecione Não se preferir recusar 
mensagens enviadas por remetentes anônimos.
Receber publicidade—Defina se você quer, ou não, receber 
mensagens multimídia de publicidade.

Receber aviso (serviço de rede)—Selecione Sim se deseja 
que o status da mensagem enviada seja exibido no log.

Nota: Talvez não seja possível receber o aviso de 
entrega de uma mensagem multimídia enviada 
para um endereço de e-mail.

Negar envio de aviso—Escolha Sim se não quiser que o 
seu telefone envie avisos de entrega de mensagens 
multimídia recebidas.

Validade mensagem—Se o destinatário da mensagem 
não puder ser localizado durante o período de validade, 
a mensagem será removida do centro de mensagens 
multimídia. A rede deve suportar essa função. Tempo máximo 
é o máximo intervalo de tempo permitido pela rede.

Dica! Você também poderá obter configurações 
de multimídia e e-mail da operadora via OTA. 
Consulte a operadora para mais informações. 
Veja ‘Dados e configurações’ na página 53.

E-mail
Selecione Mensags. > Op
E-mail, ou na tela princip
Opções > Configs. de e-m
Caixa postal em uso—Sel
deseja utilizar para envio 

Caixas postais—Abre uma
foram definidas. Se nenhu
você receberá um aviso pa
postal para alterar as con

Configs. de cx. postal:
Nome da caixa postal—E
caixa postal.

Ponto acesso em uso (De
ponto de acesso Internet 
Veja ‘Configurações de co

Meu e-mail (Deve ser de
fornecido pelo provedor d
mensagens serão enviada

Servid. saída e-mails (Dev
endereço IP ou nome do h
envia o e-mail. Talvez voc
de saída da operadora. Co
mais informações.
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 exibido se IMAP4 estiver 
 caixa correio)—Usado com 
ificar o envio de senhas ao servidor 
e conexão com a caixa postal.

o exibido se o protocolo de e-mail 
na quantos novos e-mails serão 
stal.
partes dos e-mails são recuperadas: 
ente (kB) ou Mens. e anexos. (não 
 e-mail definido for IMAP4).
exibido se o protocolo de e-mail 
lha se deseja recuperar e-mail 

ibido se o protocolo de e-mail 
ê pode inscrever-se em outras 
mbém e recuperar conteúdo 

Selecione Sim para salvar uma 
aixa postal remota e no endereço 
. de e-mail.

cione Sim se deseja anexar uma 
ns de e-mail.
róprio nome aqui. Seu nome 
-mail no telefone do destinatário 

tário suportar essa função.
Enviar mensagem—Defina o modo como o e-mail será 
enviado pelo telefone. Selecione Imediatamente para 
que o dispositivo conecte à caixa postal quando você 
selecionar Enviar mensagem. Selecione Na próx. 
conexão—E-mail é enviado quando a conexão com a 
caixa postal está disponível.
Nome do usuário—Escreva o seu nome de usuário, 
fornecido pela operadora.
Senha:—Digite sua senha. Se você deixar esse campo em 
branco, receberá um aviso solicitando a senha quando 
tentar conectar-se com a caixa postal remota.
Servid. entrad. e-mail (Deve ser definido)—Digite o 
endereço IP ou nome do host do servidor de e-mail 
que recebe o e-mail.
Tipo de caixa postal:—Define o protocolo de e-mail 
recomendado pelo provedor de serviços da caixa postal 
remota. As opções são POP3 e IMAP4. Essa configuração 
só pode ser selecionada uma vez e não poderá ser alterada 
se você já salvou a configuração ou saiu das 
configurações da caixa postal. Se você estiver utilizando 
um protocolo POP3, as mensagens de e-mail não serão 
atualizadas automaticamente no modo on-line. Para ver 
as mensagens de e-mail mais recentes, será necessário 
desconectar-se e fazer nova conexão com a caixa postal.
Segurança (portas)—Usada com os protocolos POP3, 
IMAP4 e SMTP para assegurar a conexão com a caixa 
postal remota.

Login seguro APOP (não
selecionado para Tipo de
protocolo POP3 para cod
de e-mail remoto durant
Config. de usuário:
E-mails p/ recuperar (nã
definido for POP3)—Defi
recuperados na caixa po
Recuperar—Defina quais 
Só cabeçalhos, Parcialm
exibido se o protocolo de
Recuperar anexos (não 
definido for POP3)—Esco
com ou sem anexos.
Pastas assinadas (não ex
definido for POP3)—Voc
pastas na caixa postal ta
dessas pastas.
Env. cóp. p/ si mesmo—
cópia do e-mail na sua c
definido em Meu ender

Incluir assinatura—Sele
assinatura nas mensage
Meu nome—Digite seu p
substitui o endereço de e
se o telefone do destina
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ocê selecionar Ligado, o telefone 
ovos números de tópicos e os 
 tópicos. Selecione Desligado se 
eros de tópicos automaticamente. 

ões
ões > Configurações > Outras.
olha se quer salvar uma cópia 

 multimídia ou de e-mail que 
s enviados.
a quantas mensagens enviadas 
 pasta de Itens enviados. 
agens. Quando o limite for 
ais antiga será excluída.

 a memória onde deseja salvar as 
fone ou Cartão de memória.

 memória for selecionado, ative 
tes de abrir a porta da armação 
ria ou remover o cartão. Quando 
ria não estiver disponível, as 
alvas na memória do telefone.

olha se deseja ver novos 
ue ou nota quando um novo 
xa de correio.
Recup. automática:
Recup. de cabeçalho—Quando essa função estiver ativada, 
as mensagens serão recuperadas automaticamente. Você 
pode definir quando e com que frequência as mensagens 
serão recuperadas.
Ativar Recup. de cabeçalho pode aumentar o custo da 
chamada devido ao tráfego de dados.

Mensagens de serviço da Web
Selecione Mensags. > Opções > Configurações > 
Mensagem de serviço. Escolha se deseja receber mensagens 
de serviço. Se você deseja configurar o telefone para 
automaticamente ativar o browser e iniciar uma conexão 
com a rede para recuperar conteúdo quando o telefone 
receber uma mensagem de serviço, selecione Download 
mensagens > Automaticamente.

Difusão por células
Verifique os tópicos disponíveis e números de tópicos 
relacionados com a operadora e selecione Mensags. > 
Opções > Configurações > Difusão por células para 
alterar as configurações.

Idioma—Tudo—Permite que você receba mensagens de 
difusão por célula em todos os idiomas suportados.  
Selecionado—Permite escolher o idioma em que você deseja 
receber mensagens de difusão por células. Se você não puder 
encontrar o idioma desejado, selecione Outro.

Detecção de tópicos—Se v
automaticamente busca n
salva sem nome na lista de
não quiser salvar novos núm

Outras configuraç
Selecione Mensags. > Opç
Salv. msgs. enviadas—Esc
de cada mensagem curta,
você enviou na pasta Iten
No. de msgs. salvas—Defin
serão salvas de cada vez na
O limite-padrão é 20 mens
alcançado, a mensagem m

Memória em uso—Escolha
mensagens: Memória tele

Dica! Se Cartão de
o perfil off-line an
do cartão de memó
o cartão de memó
mensagens serão s

Alert. novos e-mails—Esc
indicadores de e-mail, toq
e-mail for recebido na cai
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ente)—Selecione Ativado e 
mpletar os campos Hora do 

rme.  na visualização diária, 
ra interromper um alarme do 
 Silenciar para desativar o toque 
ário. O texto permanece no visor. 
 interromper o alarme. Selecione 
 soneca no alarme.

 para repetir a entrada (  
ão diária).

derá definir uma data final para a 

incronização, a entrada do 
 ser vista por você, e não será 
essoas com acesso on-line para 

o calendário é exibida para 
acesso on-line ao seu calendário. 

 do calendário não será copiada 
cê sincronizar.

, selecione Concluído.
Calendário
Atalho: Pressione qualquer tecla ( ) — 

 em qualquer tela do calendário. Uma 
entrada para reunião se abre e os caracteres 
digitados são adicionados ao campo Assunto.

Criar entradas no calendário

1 Pressione  e selecione 
Calendário > Opções > 
Nova entrada e em 
seguida: 

Reunião—Para lembrar 
de um compromisso 
que tenha data e 
hora específicas. 

Memo—Para escrever uma 
nota comum para o dia.

Data especial—Para lembrar de aniversários ou outras 
datas especiais. As entradas de datas especiais se 
repetem todos os anos.

2 Preencha os campos. Utilize  para mover entre 
os campos.

Alarme (reuniões som
pressione  para co
alarme e Data do ala
indica um alarme. Pa
calendário, selecione
do alarme do calend
Selecione Parar para
Soneca para ativar a

Repetir—Pressione 
aparece na visualizaç

Repetir até—Você po
entrada repetida.

Sincronização:

Particular—Após a s
calendário só poderá
exibida para outras p
ver o calendário. 

Pública—A entrada d
pessoas que tenham 

Nenhum—A entrada
para o PC quando vo

3 Para salvar a entrada
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me do calendário
 alarme para lembrá-lo de uma 

estará disponível para notas.
 a qual deseja configurar um 
rme > Ativado.
me e Data do alarme.
ione  para selecionar a 
alarme irá tocar.

 calendário, abra a entrada cujo 
lecione Alarme > Desativado. 

 do calendário
ndário aumenta o espaço na 

 evento por vez, vá até a 
ione Opções > Excluir entradas 

 as entradas do calendário 
determinada.
todas as entradas.

 calendário
calend., Visualização padrão, 
ítulo visualiz. sem., selecione 
Dica! Para enviar uma nota de calendário para um 
telefone compatível, selecione Opções > Enviar > 
Via mensagem curta, Via multimídia ou 
Via Bluetooth.

Visualização do calendário
Dica! Selecione Opções > Configurações para 
alterar a tela exibida quando você abre o calendário 
ou o primeiro dia da semana.

Na visualização mensal, as datas que possuem entradas 
são marcadas com um pequeno triângulo no canto inferior 
direito. Na visualização semanal, memos e datas especiais 
são colocadas antes das 8 horas.
Ícones nas visualizações diária e semanal:

 Memo
 Datas especiais

Não há ícone para Reunião.

Para ir até uma determinada data, selecione Opções > 
Ir p/ data, escreva a data e dê OK.
Pressione  para ir direto para a data atual.

Dica! Você pode transferir dados do calendário e 
lista de atividades de diferentes telefones Nokia 
para o seu telefone ou sincronizar seu calendário 
e lista de atividades com um PC compatível que 
utilize o Nokia PC Suite. Veja o CD-ROM fornecido 
com o telefone.

Configurar o alar
Você poderá configurar um
reunião. Essas opção não 
1 Abra uma entrada para

alarme e selecione Ala
2 Defina a Hora do alar
3 Vá até Repetir e press

frequência com que o 
4 Selecione Concluído.
Para excluir um alarme do
alarme deseja excluir e se

Remover entradas
Remover entradas no Cale
memória do telefone.
Para remover mais de um
visualização mensal, selec
e em seguida:
Anteriores a—Exclui todas
localizadas antes da data 
Todas as entradas—Exclui 

Configurações do
Para alterar Som alarme 
Semana inicia no dia e T
Opções > Configurações.
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rações do browser
rações poderão ser encontradas no 
adora ou provedor de serviços.

igurações de serviço de Web numa 
l proveniente da operadora ou 
 suporte esse recurso. Veja ‘Dados 
. Para mais informações, consulte 

ovedor de serviços.

urações manualmente
 instruções dadas pelo provedor 

> Configurações > Conexão > 
fina as configurações para o ponto 

gurações de conexão’, pág. 93.

ções > Gerenc. marcadores > 
. Escreva um nome para o 
ço da página definida como ponto 
Web
Muitas operadoras mantêm páginas especialmente 
projetadas para telefones celulares. Para acessar essas 
páginas, pressione  e selecione Web. Essas páginas 
utilizam Wireless Markup Language (WML), eXtensible 
Hypertext Markup Language (XHTML) ou Hypertext 
Markup Language (HTML). 

Confira a disponibilidade de serviços, custo e tarifas com 
a sua operadora ou provedor de serviços. As operadoras 
deverão fornecer também as instruções necessárias para 
a utilização do serviço. 

Atalho: Para iniciar uma conexão, pressione e 
segure  no modo de espera.

Acessar a Web
• Salve as configurações necessárias para acessar a 

página da Web desejada. Veja as seções ‘Receber 
configurações do browser’, pág. 64 ou ‘Digitar as 
configurações manualmente’, pág. 64. 

• Conecte-se com a Web. Veja ‘Fazer conexão’, pág. 65.

• Inicie a navegação pelas páginas. Veja ‘Navegar’, pág. 66.

• Encerre a conexão com o serviço Veja ‘Encerrar uma 
conexão’, pág. 68.

Receber configu
Dica! As configu
site de uma oper

Você poderá receber conf
mensagem curta especia
provedor de serviços que
e configurações’, pág. 53
a sua operadora ou o pr

Digitar as config
Siga cuidadosamente as
de serviços.

1 Selecione Ferramen. 
Pontos de acesso e de
de acesso. Veja ‘Confi

2 Selecione Web > Op
Adicionar marcador
marcador e o endere
de acesso atual.
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ostrando o título ou o endereço 

ores manualmente
, selecione Opções > Gerenc. 
ar marcador.

omente o endereço URL deve ser 
cesso padrão é atribuído ao 
utro for selecionado. Pressione 

aracteres especiais, tais como /, 
 para excluir caracteres.

lvar para salvar o marcador.

s
ione Opções > Enviar > Via 
ne  para enviar. É possivel 
or ao mesmo tempo.

configurações de conexão 
ssar as páginas do browser. 
r ou digite o endereço no campo 
ereço, marcadores relacionados 
 campo. Pressione  para 
.

Tela de marcadores
Glossário: Um marcador consiste de um endereço 
da Internet (obrigatório), título do marcador, ponto 
de acesso e, se a página exigir, nome e senha 
do usuário.

As opções na tela de marcadores são: Abrir, Fazer 
download, Voltar à página, Gerenc. marcadores, 
Marcar/Desmarcar, Opções de navegação, Opções 
avançadas, Enviar, Localizar marcador, Detalhes, 
Configurações, Ajuda e Sair.

Nota: Seu aparelho pode ter alguns marcadores 
carregados de sites não relacionados à Nokia. A 
Nokia não garante nem suporta esses sites. Se você 
decidir acessá-los, tome os mesmos cuidados com 
relação à segurança e conteúdo que tomaria com 
qualquer site da Internet.

Ícones na tela de marcadores:

 A página inicial definida para o ponto de acesso do 
browser. Se você utilizar outro ponto de acesso padrão 
para navegar, a página inicial mudará também.

 A pasta de marcadores automáticos contém 
marcadores ( ) que são coletados automaticamente 
ao navegar as páginas. Os marcadores nesta pasta são 
automaticamente organizados conforme o domínio.

 Qualquer marcador m
de Internet do marcador.

Adicionar marcad
1 Na tela de marcadores

marcadores > Adicion

2 Preencha os campos. S
definido. O ponto de a
marcador, se nenhum o

 para digitar c
., : e @. Pressione 

3 Selecione Opções > Sa

Enviar marcadore
Vá até o marcador e selec
mensagem curta. Pressio
enviar mais de um marcad

Fazer conexão
Após armazenar todas as 
exigidas, você poderá ace
1 Selecione um marcado

( ). Ao digitar o end
são exibidos acima do
selecionar o marcador
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r, os novos links aparecem 
s links já visitados, em violeta. 

 como links apresentam uma 

car caixas e fazer seleções, 

rior durante a navegação, pressione 
iver disponível, selecione Opções > 
istórico para ver uma lista 
 visitadas durante a sessão do 
 é excluída sempre que se encerra 

do mais recente do servidor, 
ões navegação >  Recarregar.
r durante a navegação, selecione 
arcad..  
r a tela dos marcadores enquanto 

e e segure . Para voltar à tela 
ione Opções > Voltar à página.

uanto navega, selecione Opções > 
lvar página. Você pode salvar 
elefone ou na memória do cartão, 
odo off-line. Para acessar as 

sione  na tela de marcadores para 
 salvas.
As opções durante a navegação (dependendo 
da página que estiver visualizando) são: Abrir, 
Aceitar, Remover arquivo, Abrir em usuário, 
Abrir carteira, Opções de serviço, Marcadores, 
Salv. como marcad., Ver imagens, Opções 
navegação, Opções avançadas, Mostrar 
imagens, Enviar marcador, Localizar, 
Detalhes, Configurações, Ajuda e Sair.

2 Pressione  para iniciar o download da página.

Conexões de segurança
Se o ícone de segurança  aparecer durante uma 
conexão, significa que a transmissão de dados entre o 
telefone e o gateway ou servidor do browser é codificada.
O ícone de segurança não indica que a transmissão de 
dados entre o gateway e o servidor de conteúdo (lugar 
onde o recurso solicitado está armazenado) é segura. 
O provedor de serviços assegura a transmissão de dados 
entre o gateway e o servidor de conteúdo.
Selecione Opções > Detalhes > Segurança para ver 
detalhes sobre a conexão, status de codificação e 
informações sobre a autenticação do servidor e usuário.
Funções de segurança podem ser exigidas para alguns 
serviços, tais como transações bancárias. Para tais 
conexões, você precisa de certificados de segurança. Para 
mais informações, entre em contato com a sua operadora. 
Veja também ‘Gerenciamento de certificados’, pág. 98.

Navegar
Numa página do browse
sublinhados em azul, e o
As imagens que operam
borda azul.

Para abrir um link, verifi
pressione .

Para voltar à página ante
Voltar. Se Voltar não est
Opções navegação > H
cronológica das páginas
browser. A lista histórica
a sessão.

Para recuperar o conteú
selecione Opções > Opç
Para salvar um marcado
Opções > Salv. como m

Dica! Para acessa
navega, pression
do browser, selec

Para salvar a página enq
Opções avançadas > Sa
páginas na memória do t
bem como navegar em m
páginas mais tarde, pres
abrir a tela  Páginas
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oleta marcadores automatica-
vegação nas páginas. Os marca-
ados na pasta de marcadores 
 e automaticamente organizados 
mínio. Veja também ‘Configura-

 salvas
a páginas contendo informações 

a frequência, você poderá salvá-
ine. Na tela de páginas salvas, 
astas para armazenar suas 
.

e páginas salvas são: Abrir, 
ecarregar, Páginas salvas, 
r, Opções de navegação, 
, Detalhes, Configurações, 

s salvas, pressione  na tela 
e páginas salvas, pressione  
va ( ).

nto navega, selecione Opções > 
ar página. 
Para digitar um novo endereço URL, selecione Opções > 
Opções navegação > Ir p/ endereço.

Para abrir uma sub-lista de comandos ou ações da página 
atual da web, selecione Opções > Opções de serviço.

Você poderá fazer o download de itens, tais como toques 
musicais, imagens, logos da operadora, temas e videoclipes. 
Uma vez carregados, os itens são gerenciados pelos 
respectivos aplicativos do telefone, por exemplo, uma 
foto carregada será arquivada na Galeria.

Atalho: Utilize  para ir direto para o final 
da página e  para o início.

A proteção de direitos autorais pode evitar que algumas 
figuras, toques musicais e outro conteúdo sejam copiados, 
modificados, transferidos ou encaminhados.

Importante: Somente instale aplicativos de 
fontes que ofereçam proteção adequada contra 
programas prejudiciais.

Para fazer download e visualizar mensagens de serviço 
enquanto navega, selecione Opções > Opções avançadas > 
Ler mensagens de serviço (só aparece se houver 
mensagens novas). Veja também ‘Mensagens de serviço 
da Web’, pág. 54.

Dica! O browser c
mente durante a na
dores são armazen
automáticos ( )
de acordo com o do
ções’, pág. 69.

Visualizar páginas
Se você regularmente naveg
que não mudam com muit
las e navegar depois, off-l
você também pode criar p
páginas do browser salvas

As opções na tela d
Voltar à página, R
Marcar/Desmarca
Opções avançadas
Ajuda e Sair.

Para abrir a tela de página
de marcadores.  Na tela d
para abrir uma página sal

Para salvar a página enqua
Opções avançadas > Salv
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eira. Você deverá digitar a 
ja ‘Criar uma senha para a 

 de cartão apropriada da 

. A informação da carteira 
gada.

suir toda a informação necessária 
deverá digitar os detalhes 
nte.

o de direitos autorais pode evitar 
ras, toques musicais e outros 

copiados, modificados, transferidos 
s.

conexão
ões avançadas > Desconectar, 

 para cancelar a navegação e 
era.

ços acessados são salvos na 
lho.
Para iniciar a conexão com o serviço e fazer o download 
da versão mais recente da página, selecione Opções > 
Recarregar. O telefone permanece on-line após a página 
ter sido atualizada.

Download e compra de itens
Você poderá fazer o download de itens, tais como toques 
musicais, imagens, logos da operadora, temas e videoclipes. 
Esses itens podem ser encontrados gratuitamente ou você 
poderá comprá-los. Itens baixados são gerenciados pelos 
respectivos aplicativos do telefone, por exemplo, uma foto 
carregada será arquivada na Galeria.

Importante: Somente instale aplicativos de fontes 
que ofereçam proteção adequada contra 
programas prejudiciais.

1 Para fazer o download do item, vá até o link e 
pressione . 

Se o item for fornecido gratuitamente, selecione 
Aceitar. Uma vez baixado, o conteúdo abrirá 
automaticamente no aplicativo apropriado.

Para cancelar o download, selecione Cancelar.
2 Escolha a opção apropriada para adquirir o item, por 

exemplo, 'Comprar'.

3 Leia cuidadosamente todas as informações fornecidas.

Se o conteúdo on-line for compatível, você poderá 
utilizar as informações da carteira para fazer a compra:

4 Selecione Abrir cart
senha da carteira. Ve
carteira’, pág. 74.

5 Selecione a categoria
sua carteira.

6 Selecione Completar
selecionada é recarre

Se a carteira não pos
para a compra, você 
restantes manualme

Nota: A proteçã
que algumas figu
conteúdos sejam 
ou encaminhado

Encerrar uma 
Selecione Opções > Opç
ou pressione e segure 
retornar ao modo de esp

Esvaziar o cache
As informações ou servi
memória cache do apare
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lecionar o que será exibido 
cione Selecionar somente 

finir a página da Web que 
r Opções de navegação > 
 tela de marcadores ou 

ser emita os sons das páginas, 
me.
uema da página tenha a melhor 
o Tela pequena, selecione Por 
que as planilhas sejam baixadas 
 selecione Por velocidade.
esativar o recebimento e envio 

 um bloco de dados que 
e suas preferências de navegação.

habilitar ou não o uso de scripts.
a mostrar ou ocultar as 
.
a se deseja confirmar antes 
DTMF durante uma chamada. 
ante a chamada’, pág. 26.

brir a carteira automaticamente 
wser estiver aberta. Veja 
Nota: O cache é um repositório intermediário da 
memória, utilizado para armazenamento temporário. 
Se você tentou acessar ou já acessou dados 
confidenciais que exigiam senhas, esvazie o cache 
após cada uso. As informações ou serviços acessados 
são salvos na memória cache do aparelho. Para 
esvaziar o cache, selecione Opções > Opções de 
navegação > Limpar cache.

Configurações 
Selecione Opções > Configurações e em seguida:
Pt. de acesso padrão—Para mudar o ponto de acesso padrão, 
pressione  para abrir uma lista de pontos de acesso 
disponíveis. Veja ‘Configurações de conexão’, pág. 93.
Mostrar imagens—Para escolher se deseja ou não carregar 
imagens enquanto navega. Se você selecionar Não, para 
carregar imagens mais tarde durante a navegação, 
selecione Opções > Mostrar imagens.
Tamanho da fonte—Para escolher o tamanho da fonte.
Codificação padrão—Se os caracteres do texto não forem 
exibidos corretamente, você deverá escolher outra 
codificação de acordo com o idioma.
Marcad. automáticos—Para desabilitar marcadores 
automáticos coletados, selecione Desativar. Se deseja 
continuar coletando marcadores automáticos, porém 
ocultar a pasta na tela de marcadores, selecione 
Ocultar pasta.

Tamanho da tela—Para se
durante a navegação. Sele
teclas ou Tela cheia.
Página de busca—Para de
será baixada ao seleciona
Abrir página de busca na
durante a navegação.
Volume—Para que o brow
selecione um nível de volu
Qualidade—Para que o esq
definição possível no mod
qualidade. Se não desejar 
no estilo cascata externa,
Cookies—Para ativar ou d
de cookies.

Glossário: Cookie é
identifica usuários 

Script Java/ECMA—Para 
Avisos de segurança—Par
notificações de segurança
Confirmar DTMFs—Escolh
que o telefone envie tons 
Veja também ‘Opções dur

Carteira > Ativar—Para a
quando uma página do bro
‘Carteira’, pág. 73.
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or

 tais como Duração de uma 
ra (Metros), pressione  e 
rsor.

 Conversor são: Selecionar 
 moeda, Tipo de conversão, 
, Ajuda e Sair.

o Conversor é limitada, e erros 
imação de números.

 e pressione  para acessar 
s. Vá até a medida desejada e 

po de Unidade e pressione . 
da qual você deseja converter e 
 campo de Unidade e selecione a 

deseja converter.
Office
Calculadora

Para adicionar, subtrair, multiplicar, dividir, extrair a raiz 
quadrada e porcentagens, pressione  e selecione 
Office > Calculadora.

Nota: Esta calculadora possui exatidão limitada e 
foi projetada para fazer cálculos simples.

Para salvar um número na memória (indicado por M), 
selecione Opções > Memória > Salvar. Para recuperar 
um número na memória, selecione Opções > Memória > 
Reutilizar. Para limpar um número na memória, selecione 
Opções > Memória > Limpar.

Calcular porcentagens
1 Digite um número que deseja calcular a porcentagem.

2 Selecione , ,  ou .

3 Digite a porcentagem.

4 Selecione .

Convers

Para converter medidas,
unidade (Jarda) para out
selecione Office > Conve

As opções para o
unidade/ Alterar
Taxas de câmbio

Observe que a precisão d
podem ocorrer na aprox

1 Vá até o campo Tipo
uma lista de medida
selecione OK.

2 Vá até o primeiro cam
Selecione a unidade 
OK. Vá até o próximo
unidade para a qual 
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s de câmbio necessárias, você 
s monetárias.

ê trocar a moeda base, deverá 
as, pois todas as taxas de câmbio 
guradas serão zeradas. 

 atividades
Office > Atividade para escrever 
de atividades.
pressione qualquer tecla para 
fa no campo Assunto.
a a tarefa, vá até o campo 
data.
ara a nota de Atividade, vá até 
sione  para selecionar a 
 prioridade são  (Alta) e  
ara Normal.

o concluída, vá até a mesma na 
ne Opções > Marcar como feita.
 até a mesma na lista de 
ões > Marcar c/ não feita.
3 Vá até o primeiro campo para Quantid. e digite o valor 
que deseja converter. O outro campo de Quantid. muda 
automaticamente, indicando o valor da conversão.

Pressione  para adicionar um ponto decimal 
e  para os símbolos +, - (para temperatura) 
e E (expoente).

Definir moeda base e taxas de câmbio
Dica! Para alterar a ordem da conversão, digite o 
valor no segundo campo Quantid.. O resultado 
aparece no primeiro campo de Quantid..

Para poder fazer conversões monetárias, é necessário 
escolher a moeda base e adicionar as taxas de câmbio. A 
taxa da moeda base é sempre 1. A moeda base determina 
as taxas de conversão das outras moedas.

1 Selecione Conversor > Opções > Taxas de câmbio. Uma 
lista de moedas abre, e você poderá ver a moeda base 
atual na parte de cima.

2 Para alterar a moeda base, vá até moeda e selecione 
Opções > Definir moeda base.

Dica! Para renomear uma moeda, vá até a tela 
de taxas de câmbio, vá até a moeda e selecione 
Opções > Renomear moeda.

3 Adicionar taxas de câmbio. Vá até a moeda e digite uma 
nova taxa, isto é, quantas unidades da moeda são 
equivalentes à uma unidade da moeda base selecionada.

Após inserir todas as taxa
poderá fazer as conversõe

Nota: Quando voc
digitar as novas tax
previamente confi

Atividade

Criar uma lista de
Pressione  e selecione 
notas e manter uma lista 
Para adicionar uma nota, 
começar a escrever a tare
Para marcar um prazo par
Vencimento e digite uma 
Para definir a prioridade p
o campo Prioridade e pres
prioridade. Os ícones para
(Baixa). Não existe ícone p
Para marcar a tarefa com
lista de Atividade e selecio
Para restaurar a tarefa, vá
Atividade e selecione Opç
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verte que a utilização das funções 
eve se pautar em respeito à 
plicável.

e Office > Gravador voz para 
one e memos de voz. Durante a 
da, todos os participantes da 
 som de um bipe, a cada 
Notas

Pressione  e selecione Office > Notas para escrever 
notas. Você poderá enviar notas para outros dispositivos 
compatíveis e salvar arquivos de texto (formato TXT) 
recebidos em Notas. 

Gravador

Nota: A Nokia ad
deste aparelho d
legislação local a

Pressione  e selecion
gravar conversas de telef
gravação de uma chama
chamada podem ouvir o
5 segundos. 
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ne . Os atalhos padrão Notas, 
rada não podem ser excluídos.
 ou um documento que possua 
one de atalho do item removido 
 para. O atalho pode ser excluído 
acessar Ir para.

Meus aplicat. > Carteira. 
a para o armazenamento de 
 como números de cartões de 
s e outros dados importantes 
suários e senhas). 
das na Carteira podem ser 
vegação para completar 
rios on-line em páginas de 
ndo o serviço solicitar detalhes 
ados na Carteira são codificados 
a carteira que você definir.
Meus aplicativos
Ir para—adicionar atalhos

Atalhos padrão: 

 Abre Calendário
 Abre Caixa de entrada
 Abre Notas

Para armazenar atalhos (links para suas imagens favoritas, 
notas, marcadores e etc.), pressione  e selecione Meus 
aplicat. > Ir para. Atalhos são adicionados somente de 
aplicativos individuais, por exemplo Galeria. Nem todos os 
aplicativos oferecem esse recurso.

1 Selecione um item de um aplicativo ao qual deseja 
adicionar um atalho.

2 Selecione Adicionar a 'Ir para'. Um atalho em Ir para 
será automaticamente atualizado se você mover o item a 
que ele se refere (por exemplo, de uma pasta para outra).

Para alterar o identificador no canto inferior esquerdo 
do ícone do atalho, selecione Opções > Ícone de atalho.

Excluir um atalho
Selecione o atalho e pressio
Calendário e Caixa de ent
Ao remover um aplicativo
um atalho em Ir para, o íc
será ofuscado na tela de Ir
na próxima vez que você 

Carteira 

Pressione  e selecione 
Carteira fornece uma áre
informações pessoais, tais
crédito e débito, endereço
(por exemplo, nomes de u
As informações armazena
recuperadas durante a na
automaticamente formulá
browser (por exemplo, qua
de cartões de crédito). Os d
e protegidos pela senha d
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hes do cartão pessoal
 Cartões do menu principal 

 .

 cartão da lista e pressione .

tões de crédito e débito.

artões de sociedade e 

mes de usuário e senhas pessoais 
.

talhes básicos do contato para 
rio.

ferências pessoais personalizadas 
.

Novo cartão. Abre-se um 
o. 

e selecione Concluído.

ceber informações de cartão 
, provenientes de um emissor de 
rviços (se o serviço for oferecido). 
icação sobre a categoria do cartão. 
ão. Você pode visualizar e 
vo, porém não pode editá-lo.

u excluir os campos do cartão. 
alvas ao sair.
Carteira fecha automaticamente após 5 minutos. Digite a 
senha da carteira para recuperar o acesso ao conteúdo. 
Você pode alterar esse intervalo automático, se necessário. 
Veja ‘Configurações da carteira’, pág. 76.

 Opções na tela principal de Carteira são: Abrir, 
Configurações, Ajuda e Sair.

Criar uma senha para a carteira
A senha da carteira é exigida cada vez que se abre a 
Carteira. Digite a senha que você criou e dê OK.

Ao abrir a Carteira pela primeira vez, você deverá criar sua 
própria senha da carteira:

1 Digite uma senha de sua escolha (4—10 caracteres) e 
dê OK.

2 A confirmação da senha será necessária. Digite a mesma 
senha e dê OK. Não revele sua senha a ninguém.

Se você digitar a senha da carteira incorretamente três vezes 
seguidas, a Carteira será bloqueada por cinco minutos. 
O tempo de bloqueio aumenta se você continuar 
digitando incorretamente.

Se esquecer a senha, você deverá redefini-la e perderá todas 
as informações armazenadas na Carteira. ‘Reconfigurar a 
carteira e a senha da carteira’, pág. 76.

Armazenar detal
1 Selecione a categoria

Carteira e pressione

2 Selecione um tipo de

Cartões pagam.—Car

Cartões fidelidade—C
armazenamento.

Cart. ac. on-line—No
para serviços on-line

Cartões de visita—De
residência ou escritó

Cart. inf. usuário—Pre
para serviços on-line

3 Selecione Opções > 
formulário em branc

4 Preencha os campos 

Você também poderá re
diretamente no telefone
cartão ou provedor de se
Você receberá uma notif
Salve ou descarte o cart
renomear um cartão sal

Você pode abrir, editar o
Todas alterações serão s
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u selecione uma opção dos 

a e digite um nome para o perfil.

Selecione um cartão da lista.

elecione um cartão da lista.

n-line—Selecione um cartão 

lecione um endereço da lista.

ça—Por definição, este será o 
 de envio. Se solicitar um 

ecione um da categoria cartão 

usuário—Selecione um cartão 

nico—Selecione um destino 

o—Selecione Para o telefone, 
tel. /e-mail.

re em Ativado ou Desativado. 
ecial de identificação é enviada 
 carteira.
Criar notas pessoais
Notas pessoais é um recurso de armazenamento de 
informações sensíveis, como por exemplo, o número de 
uma conta bancária. Você pode acessar os dados por meio 
de uma nota pessoal do browser. Você também pode enviar 
a nota como uma mensagem.

1 Selecione a categoria Notas pessoais no menu principal 
Carteira e pressione .

2 Selecione Opções > Nova nota. Abre-se uma nota 
em branco. 

3 Pressione —  para começar a escrever. 
Pressione  para excluir caracteres. 

4 Selecione Concluído para salvar.

Criar um perfil de carteira
Depois de armazenar detalhes pessoais, você poderá 
combiná-los em um perfil de carteira. Você pode utilizar 
um perfil de carteira para recuperar dados de diferentes 
cartões e categorias para o browser, por exemplo, ao 
preencher um formulário.

1 Selecione a categoria Perf. carteiras do menu principal 
da carteira e pressione .

2 Selecione Opções > Novo perfil. Abre-se um novo perfil 
de carteira. 

3 Preencha os campos o
itens listados: 

Nome do perfil—Escolh

Cartão de pagamento—

Cartão de fidelidade—S

Cartão para acesso o
da lista.

Endereço de envio—Se

Endereço para cobran
mesmo que o endereço
endereço diferente, sel
de endereço.

Cartão de informação 
da lista.

Receber recibo eletrô
da lista.

Enviar recibo eletrônic
Para o e-mail ou Para 

Envio de RFID—Configu
Define se sua senha esp
ou não com o perfil de

4 Selecione Concluído.
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tere o intervalo de tempo 
tos). Decorrido o intervalo de 
ira deve ser digitada novamente 
teúdos.

arteira e a senha 

o o conteúdo da Carteira. 

teúdo da Carteira quanto a senha:

8# no modo de espera.

oqueio do telefone e dê OK. 
. 96.

mente, você deverá digitar uma 
ma senha para a carteira’, pág. 74.
Exemplo: Ao fazer um upload dos detalhes do seu 
cartão de pagamento você não precisa digitar o 
número do cartão e a data de validade cada vez 
que necessitá-las (dependendo do conteúdo sendo 
navegado). Além disso, você também pode restaurar 
seu nome de usuário e senha armazenados em 
forma de cartão de acesso ao conectar-se a 
serviços celulares que exijam autenticação. 

Visualizar detalhes do ingresso
Você pode receber notificações de compras de ingressos 
on-line via browser. As notificações recebidas são 
armazenadas na carteira. Para visualizar as notificações:

1 Selecione a categoria Ingressos do menu principal 
Carteira e pressione .

2 Selecione Opções > Visualizar. Nenhum dos campos 
dentro da notificação pode ser alterado.

Configurações da carteira
Partindo do menu principal Carteira, selecione Opções > 
Configurações e em seguida: 

Senha da carteira—Altere a senha da carteira. Você deverá 
digitar o código atual, criar um novo código e confirmar o 
código novo.

RFID—Defina o código da identidade do telefone, tipo e 
opções de envio. 

Fecham. automático—Al
automático (1—60 minu
tempo, a senha da carte
para dar acesso aos con

Reconfigurar a c
da carteira
Esta operação apaga tod

Para redefinir tanto o con

1 Digite *#737092553

2 Digite o código de bl
Veja ‘Segurança’, pág

Ao abrir a Carteira nova
nova senha. Veja ‘Criar u
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especial, denominada mensagem 
da rede ou provedor de serviços 
I. Veja ‘Dados e configurações’, 
erá digitar as configurações 

gurações do servidor de MI’, 

 servidor de MI
efone conecte com o servidor de 
r o servidor de MI em uso e 
 de MI, veja ‘Configurações do 

2. 

usuário e pressione  para 
m a ID e senha de usuário para 

 à operadora.

ncelar para permanecer off-line; 
r de MI mais tarde, selecione 
. Você não poderá enviar ou 
quanto estiver off-line. 

lecione Opções > Fazer logout.
MI—Mensagem instantânea
Pressione  e selecione Conectividade > MI.

Mensagem instantânea é um serviço de rede que permite 
que você converse com outras pessoas por meio de 
mensagens instantâneas e entre em fóruns de discussões 
(grupos do MI) sobre tópicos específicos. Várias operadoras 
mantêm servidores de MI que podem ser acessados uma 
vez que você esteja cadastrado no serviço.

As opções na tela principal de MI são: Abrir, Fazer 
login/ Fazer logout, Configurações, Ajuda e Sair.

Nota: Confira a disponibilidade de serviços, custo 
e tarifas com a sua operadora e/ou provedor de 
serviços. As operadoras deverão fornecer também 
as instruções necessárias para a utilização 
do serviço. 

Receber configurações de MI
Dica: Para entrar automaticamente ao iniciar MI 
sem ter que digitar o nome e senha do usuário toda 
vez, selecione Opções > Configurações > Configs. 
de servidor > Tipo de login de MI > Automático.

Você deverá salvar as configurações para acessar o serviço 
que deseja utilizar. Você poderá receber configurações 

numa mensagem de texto 
inteligente, da operadora 
que suporte o serviço de M
pág. 53. Você também pod
manualmente. Veja ‘Confi
pág. 82.

Conectar com o
1 Abra MI para que o tel

MI em uso. Para altera
salvar novos servidores
servidor de MI’, pág. 8

2 Digite a ID e senha de 
conectar-se. Você obté
o servidor de MI junto

Você pode selecionar Ca
para entrar no servido
Opções > Fazer Login
receber mensagens en

3 Para fazer o logout, se
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a tela Contatos de MI, selecione 
de MI > Buscar. Você pode buscar 
ID do usuário, Número do 
 e-mail.

e um grupo do MI
o MI que você salvou, vá até o 

ue não está na lista, mas cuja ID 
selecione Opções > Entrar novo 
upo e pressione .

I, selecione Opções > Sair do 

 MI, você pode ver as mensagens 
s e enviar suas próprias mensagens.

e a sessão de mensagens 
: Enviar, Enviar mens. partic., 

inhar, Inserir emoticon, Enviar 
grupo do MI, Adic. à lista banidos, 
ersações/Interr. gravação, Ajuda 

em, escreva-a no campo de edição 
e .
Modificar configurações de MI
Selecione Opções > Configurações > Configs. do MI.
Usar nome exib. tela (exibido somente se grupos de MI 
forem suportados pelo servidor)—Para digitar um apelido 
(com até 10 caracteres), selecione Sim.
Presença no MI—Para permitir que outros vejam se você 
está on-line, selecione Ativo para todos.
Permitir mensag. de—Para permitir mensagem de todos, 
selecione Todos.
Permitir convites de—Para permitir convites somente de 
seus contatos de MI, selecione Só contatos de MI. Convites 
de MI são enviados por contatos de MI que desejam que 
você participe de seus grupos.
Centro rolagem mens.—Para selecionar a velocidade na 
qual novas mensagens são exibidas.
Ordenar contatos MI—Para classificar os contatos de MI 
em ordem Alfabética ou Status on-line.
Rec. disponibilidade—Para escolher como atualizar 
informações de disponibilidade dos contatos, selecione 
Automático ou Manual. 

Procurar grupos e usuários de MI
Para procurar grupos, na tela Grupos de MI, selecione 
Opções > Buscar. Você pode procurar por Nome do 
grupo, Tópico e Membros (ID do usuário).

Para procurar usuários, n
Opções > Novo contato 
pelo Nome do usuário, 
telefone e Endereço de

Entrar e sair d
Para entrar num grupo d
grupo e pressione .

Para entrar num grupo q
do grupo você conhece, 
grupo. Digite a ID do gr

Para sair do grupo do M
grupo do MI.

MI
Após entrar no grupo do
que estão sendo trocada

As opções durant
instantâneas são
Responder, Encam
convite, Sair do 
Grupo, Salv. conv
e Sair.

Para enviar uma mensag
de mensagem e pression
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ciar conversações
s para ver uma lista de 

s individuais em curso.

 até o participante e 

lizar uma conversa são: Enviar, 
I, Inserir emoticon, Encaminhar, 
/Interr. gravação, Bloqueando 
onvers., Ajuda e Sair.
ção, escreva sua mensagem e 

nversações sem encerrar a 
r.
sação, selecione Opções > 
rsações em curso são 
das ao sair do MI.
versa, selecione Opções > 

 ver uma lista dos contatos de 
on-line. Vá até o contato com o 
essione .

 usuário é fornecida pela 
ueles que se cadastram 
Para enviar uma mensagem particular a um participante, 
selecione Opções > Enviar mens. partic., selecione o 
destinatário, escreva a mensagem e pressione . 

Para responder uma mensagem particular, selecione a 
mensagem e Opções > Responder.

Para convidar contatos de MI que estão on-line à entrarem 
no grupo do MI, selecione Opções > Enviar convite, 
selecione os contatos que deseja convidar, escreva a 
mensagem e pressione .

Gravar conversas
As opções na tela de conversas salvas são: Abrir, 
Excluir, Enviar, Marcar/Desmarcar, Fazer Login/Fazer 
Logout, Configurações, Ajuda e Sair. 

Para gravar em um arquivo as mensagens que estão sendo 
trocadas durante uma conversa ou enquanto você está 
dentro de um grupo do MI, selecione Opções > Salv. 
conversações, digite um nome para o arquivo e pressione 

. Para interromper a gravação, selecione Opções > 
Interr. gravação.

Os arquivos de conversas salvas são automaticamente 
salvos em Bate-papos registrados.

Para ver as conversas registradas, na tela principal, 
selecione Bate-papos registrados, selecione a conversa e 
pressione .

Visualizar e ini
Vá até a tela Conversaçõe
participantes de conversa

Para ver uma conversa, vá
pressione .

As opções ao visua
Adic. à lista cont. M
Salv. conversações
opções, Encerrar c

Para continuar a conversa
pressione .

Para retornar à lista de co
conversa, pressione Volta
Para encerrar uma conver
Encerrar convers.. Conve
automaticamente encerra

Para iniciar uma nova con
Nova conversação:

Selec. destinatário—Para
MI que estão atualmente 
qual deseja conversar e pr

Glossário: A ID do
operadora para aq
no serviço.
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 com o serviço, a lista de contatos 
erá recuperada do servidor 

 Contatos de MI são: Abrir 
ir, Alter. lista contatos, Recar. disp. 
 a grupos, Novo contato do MI, 
sta, Editar, Excluir, Ativar 
ando opções, Fazer Login/Fazer 
ações, Ajuda e Sair.
ato, selecione Opções > Novo 
 manualmente. Preencha os 
 usuário e selecione Concluído.

da lista do servidor para a lista 
pções > Novo contato do MI > 

ntatos de MI, selecione Opções > 

a iniciar uma nova conversa ou 
 em curso com o contato.

ue o telefone o notifique sempre 
on-line ou off-line.

a ver os grupos a que o contato 
Digitar ID do usuário—Para digitar a ID do usuário com 
quem deseja iniciar uma conversa e pressionar .

Para salvar um participante da conversa nos seus contatos 
de MI, vá até o participante e selecione Opções > Adic. à 
lista cont. MI.

Para enviar respostas automáticas para mensagens 
recebidas, selecione Opções > Ativar resp. autom.. Digite 
o texto e pressione Concluído. Você ainda poderá receber 
mensagens.

Para evitar o recebimento de mensagens de certos 
participantes, selecione Opções > Bloqueando opções 
e em seguida:

Adic. à lista bloqueada—Para bloquear mensagens do 
participante selecionado atualmente.

Adicion. ID à lista man.—Para digitar a ID de usuário 
do participante. Digite a ID e pressione .

Ver lista bloqueada—Para ver os participantes cujas 
mensagens estão sendo bloqueadas.

Desbloquear—Para selecionar o usuário que deseja 
remover da lista bloqueada. Pressione .

Contatos de MI
Vá até Contatos de MI para recuperar a lista de contatos 
de MI do servidor ou para adicionar um novo contato à lista 

de contatos. Ao conectar
utilizada anteriormente s
automaticamente.

As opções na tela
conversação, Abr
usuário, Pertence
Mover p/ outra li
controle, Bloque
Logout, Configur

Para criar um novo cont
contato do MI > Inserir
campos Apelido e ID do
Para mover um contato 
recuperada, selecione O
Mover de outra lista.

Para alterar a lista de co
Alter. lista contatos.
A seguir selecione:

Abrir conversação—Par
continuar uma conversa

Ativar controle—Para q
que um contato estiver 

Pertence a grupos—Par
se associou.
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 grupo do MI
po do MI

 Opções > Criar novo grupo. 
ra o grupo.

figurações para o grupo do 
s de administrador do grupo. 
or são dados automaticamente 
o.

o grupo e Nota de abertura—
e os participantes vêem ao 

 definir o número máximo de 
rupo.

nir se outros podem encontrar o 
busca. 

efinir os participantes do grupo 
 outros contatos a participar do 
 configurações do grupo.

 ‘Adicionar e remover membros 

luir os participantes que não 
 MI. 
Recar. disp. usuário—Para atualizar informações sobre a 
disponibilidade do contato. O status on-line é exibido por 
um indicador próximo ao nome do contato. Esta opção não 
estará disponível se você configurar Rec. disponibilidade 
em Automática, no menu Configurações MI.

Gerenciar grupos do MI
As opções na tela Grupos do MI são: Abrir, Entrar 
novo grupo, Criar novo grupo, Sair do grupo 
do MI, Grupo, Buscar, Fazer login/Fazer logout, 
Configurações, Ajuda e Sair.

Vá até a tela Grupos do MI para ver uma lista dos grupos 
do MI que você salvou ou está participando atualmente. 
Vá até um grupo, selecione Opções > Grupo e em seguida:
Salvar—Para salvar um grupo não salvo que você está 
atualmente participando.
Ver participantes—Para ver quem está atualmente 
participando do grupo.
Detalhes—Para ver a ID do grupo, tópico, participantes, 
administradores do grupo (exibido somente se você possuir 
os direitos de edição), a lista dos participantes bloqueados 
(exibida somente se você possuir os direitos de edição) e se 
conversas particulares são permitidas no grupo.
Configurações—Para visualizar e editar as configurações 
do grupo de MI. Veja ‘Criar um novo grupo do MI’, pág. 81.

Administrar um
Criar um novo gru
Selecione Grupos do MI >
Digite as configurações pa

Você poderá editar as con
MI se você possuir direito
Os direitos de administrad
ao usuário que cria o grup

Nome do grupo, Tópico d
Para adicionar detalhes qu
entrar no grupo. 

Tamanho do grupo—Para
membros permitidos no g

Permitir busca—Para defi
grupo do MI por meio de 

Editando direitos—Para d
de MI que podem convidar
grupo, bem como editar as

Membros do grupo—Veja
do grupo’, pág. 82.

Lista de banidos—Para inc
podem entrar no grupo do
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o MI ao qual deseja se conectar, 
ão.

ervidor à lista de servidores de MI, 
pções > Novo servidor. Digite as 

:

te o nome para o servidor de MI.

elecione o ponto de acesso que 
rvidor.

 URL do servidor de MI.

a ID de usuário.

 de acesso.
Permitir mens. partic.—Para permitir a troca de 
mensagens somente entre os participantes selecionados. 

ID do grupo—A ID do grupo é criada automaticamente e 
não pode ser alterada.

Adicionar e remover membros do grupo
Para adicionar membros ao grupo, selecione Grupos do 
MI, vá até um grupo do MI e selecione Opções > Grupo > 
Configurações > Membros do grupo > Só selecionados 
ou Todos.

Para remover um membro do grupo, vá até o membro e 
selecione Opções > Remover. Para remover todos os 
membros, selecione Opções > Remover todos.

Configurações do servidor de MI
Selecione Opções > Configurações > Configs. de servidor. 
Você poderá receber configurações numa mensagem de 
texto especial da operadora da rede ou provedor de serviços 
que suporte o serviço de MI. Você obtém a ID de usuário e 
senha do provedor de serviços ao cadastrar-se no serviço. 
Se você não sabe a sua ID de usuário ou senha, consulte o 
provedor de serviços.

Para alterar o servidor d
selecione Servidor padr

Para adicionar um novo s
selecione Servidores > O
seguintes configurações

Nome do servidor—Digi

Ponto acesso em uso—S
deseja utilizar para o se

Endereço Web—Digite a

ID de usuário—Digite su

Senha—Digite sua senha
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ue suportam a tecnologia 
os Nokia aprovados para este 
antes de outros dispositivos para 
bilidade com este aparelho.
stringir o uso de dispositivos 
s autoridades locais ou provedor 

luetooth, ou a sua operação 
to se utilizam outras funções, 
ergia da bateria e reduz a vida 

 conexão Bluetooth 
Conectiv. > Bluetooth.

o Ativado ou Desativado.
 Visto por todos—O telefone 
r outros dispositivos Bluetooth 
o poderá ser encontrado por 

a um nome para o telefone. Após 
 e alterar a opção Visib. do meu 

odos, o aparelho e esse nome 
or outros usuários de Bluetooth.
Conectividade
Conexão Bluetooth

A tecnologia Bluetooth permite conexões sem fios para 
enviar imagens, videoclipes, clipes de música e som, 
bem como notas, ou conexões sem fios com dispositivos 
compatíveis que utilizam tecnologia Bluetooth, tais 
como computadores. Já que os dispositivos Bluetooth se 
comunicam utilizando ondas de rádio, o seu telefone e 
o outro dispositivo não precisam estar na mesma linha 
de visão. Os dois dispositivos só necessitam estar a uma 
distância máxima de 10 metros um do outro, apesar de a 
conexão estar sujeita a interferências de obstruções tais 
como paredes ou outros dispositivos eletrônicos.
Este telefone está em conformidade com a Especificação 
Bluetooth 1.2 e os seguintes perfis: Generic Access Profile/
Perfil de Acesso Genérico, Serial Port Profile/Perfil de Porta 
Serial, Bluetooth Printing Profile/Perfil de Impressão 
Bluetooth, Dial-up Networking Profile/Perfil da Rede de 
Discagem, Headset Profile/Perfil de Fone de Ouvido, Hands-
free Profile/Perfil de Viva-voz, Generic Object Exchange 
Profile/Perfil de Troca de Objeto Genérico, Object Push 
Profile/Perfil de Remessa de Objetos, File Transfer Profile/
Perfil de Transferência de Arquivo e Basic Imaging Profile/
Perfil de Imagem Básica. Para assegurar a interoperabilidade 

entre outros dispositivos q
Bluetooth, utilize acessóri
modelo. Consulte os fabric
informações sobre compati
Algumas regiões podem re
Bluetooth. Verifique com a
de serviços.
A utilização das funções B
em segundo plano enquan
aumenta a demanda de en
útil da mesma. 

Configurações da
Pressione  e selecione 
Insira o seguinte:
Bluetooth—Configure com
Visib. do meu telefone >
poderá ser encontrado po
ou Oculto—O telefone nã
outros dispositivos.
Nome do telefone—Defin
ativar a conexão Bluetooth
telefone para Visto por t
poderão ser encontrados p
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vo com o qual deseja se conectar.

 exigir a formação do par antes de 
ouve-se um bipe e o telefone 

nha (1-16 dígitos) e faça um 
tário do outro dispositivo 

a mesma senha. A senha será 
 vez.

viar texto via Bluetooth (em vez 
s de texto), vá até Notas, escreva 
cione Opções > Enviar > 
h.
o dispositivo será salvo na tela de 
.

r significa autenticar. Os usuários 
luetooth devem concordar 
om a escolha da senha, e usar 
m ambos aparelhos para poder 
positivos que não usam uma 
rio possuem um código 

 fabricante.
ão for estabelecida com êxito, o 
ados aparece.

Mensagens, não armazena 
 Bluetooth.
Receber dados utilizando a 
conexão Bluetooth
Só pode haver uma conexão Bluetooth ativa por vez.

1 Abra o aplicativo que armazena o item que você quer 
enviar. Por exemplo, para enviar uma imagem para 
outro dispositivo compatível, abra Galeria.

2 Selecione o item, por exemplo, uma imagem e 
selecione Opções > Enviar > Via Bluetooth.

Dica! Ao procurar dispositivos, alguns aparelhos 
poderão mostrar apenas o endereço especial 
(endereço do dispositivo). Para descobrir o seu 
endereço especial do telefone, digite o código 
*#2820# no modo de espera.

O telefone começa a procurar dispositivos na área de 
seu alcance. Dispositivos Bluetooth que se encontram 
na área de alcance são listados na tela um por um. 
Você verá um ícone do dispositivo, o nome do 
dispositivo, o tipo de dispositivo ou um nome curto.

Dica! Se você procurou antes, uma lista dos 
dispositivos encontrados previamente aparecerá 
primeiro. Para iniciar nova procura, selecione 
Mais dispositivos. Se você desligar o telefone, 
a lista será apagada.

Para interromper a procura, pressione Parar. A lista de 
dispositivos congela e você poderá iniciar a conexão 
com um dos dispositivos que encontrou.

3 Selecione o dispositi

4 Se o outro dispositivo
transmitir os dados, 
solicita a senha.

Crie a sua própria se
acordo com o proprie
Bluetooth para usar 
utilizada apenas uma

Dica! Para en
de mensagen
o texto e sele
Via Bluetoot

Após o pareamento, 
dispositivos pareados

Glossário: Parea
de dispositivos B
conjuntamente c
a mesma senha e
pareá-los. Os dis
interface de usuá
configurado pelo
Quando a conex
aviso Enviando d

A pasta Rascunhos, em 
mensagens enviadas via
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sitivo: Selecione Opções > Novo 
nicia uma procura de dispositivo. 
oque a senha. Veja o passo 4 em 
 a conexão Bluetooth’, pág. 84.
o, vá até o dispositivo e selecione 
r cancelar todos os pareamentos, 
ir todos.

er atualmente conectado a um 
ir o pareamento com o mesmo, o 
ente removido, mas a conexão 

rizar um dispositivo, vá até o 
as seguintes opções:

nexões entre o seu telefone e 
 feitas sem o seu conhecimento. 
orização separada será necessária. 
us próprios dispositivos, tais 
atível ou PC, ou dispositivos que 
a confiança.   indica 
a tela de dispositivos pareados.

solicitações de conexão deste 
itas separadamente toda vez.
Ícones para diferentes dispositivos: 

 Computador 

 Telefone

 Áudio ou vídeo

 Fone

 Outro

Verificar o status da conexão Bluetooth
• Quando  é exibido no modo de espera, uma conexão 

Bluetooth está ativa.

• Quando  está piscando, o telefone está tentando 
conectar-se com o outro dispositivo.

• Quando  aparece continuamente, a conexão 
Bluetooth está ativa.

Parear dispositivos
Dica! Para definir um nome curto (apelido ou 
alias), vá até o dispositivo e selecione Opções > 
Atribuir abreviação na tela de dispositivos 
pareados. Esse nome ajuda a reconhecer 
determinado dispositivo durante a busca ou 
quando um dispositivo solicitar conexão.

Dispositivos pareados são mais fáceis de reconhecer, pois 
são indicados por  na lista de busca. Na tela principal de 
Bluetooth, pressione  para abrir a tela de dispositivos 
pareados ( ).

Para parear com um dispo
disp. pareado. O telefone i
Selecione o dispositivo. Tr
‘Receber dados utilizando
Para cancelar o pareament
Opções > Excluir. Se quise
selecione Opções > Exclu

Dica! Se você estiv
dispositivo e exclu
par será imediatam
continuará ativa.

Para autorizar ou desauto
mesmo e selecione uma d

Def. como autoriz.—As co
este dispositivo podem ser
Nenhuma aceitação ou aut
Utilize esse status para se
como fone de ouvido comp
pertençam à alguém de su
dispositivos autorizados n

Def. não autorizado—As 
dispositivo devem ser ace
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s sua inserção no drive de CD-ROM 
 não, faça o seguinte: Abra o 
e com o botão direito do mouse 
de o mesmo foi inserido e 

como modem
lefone como modem para enviar e 
onectar com a Internet através de 
eio de tecnologia Bluetooth ou 

s detalhadas de instalação poderão 
ual do Usuário do Nokia PC Suite 
o CD-ROM.

dor de conexão

nexões de dados ativas ao mesmo 
one em redes GSM. Pressione  
Ger. con. para ver o status de 
, detalhes da quantidade de dados 
m como encerrar conexões. Ao 
erá ver o seguinte:

dados: chamadas de dados ( ) e 
m pacote ( )
Receber dados utilizando a 
conexão Bluetooth
Ao receber dados via Bluetooth, ouve-se um bipe e um 
aviso pergunta se você deseja aceitar a mensagem. Se 
aceitar, o ícone  aparece e o item é colocado na pasta 
Caixa entrada, em Mensags.. As mensagens recebidas 
através de Bluetooth são indicadas por . Veja ‘Caixa de 
saída—receber mensagens’, pág. 52.

Desativar Bluetooth
Para desativar a conexão Bluetooth, selecione 
Bluetooth > Desativar.

Conexões do PC
Você pode utilizar o telefone com uma variedade de 
aplicativos de conectividade do PC e comunicações de 
dados, por exemplo, o leitor do cartão MMC fornecido na 
embalagem de vendas. Com o Nokia PC Suite você pode, 
por exemplo, sincronizar contatos, calendário e notas de 
atividades entre o seu aparelho e um PC compatível. Para 
mais informações sobre a instalação do Nokia PC Suite 
(compatível com Windows 2000 e Windows XP), veja o 
Manual do Usuário do Nokia PC Suite e a ajuda ao Nokia 
PC Suite na seção ‘Instalar’ no CD-ROM.

CD-ROM
O CD-ROM inicializa apó
de um PC compatível. Se
Windows Explorer, cliqu
no drive do CD-ROM on
selecione Autoplay.

Usar o telefone 
Você poderá utilizar o te
receber e-mail ou para c
um PC compatível por m
cabo de dados. Instruçõe
ser encontradas no Man
nas opções de modem d

Gerencia

Você poderá ter várias co
tempo ao utilizar o telef
e selecione Conectiv. > 
várias conexões de dados
enviados e recebidos, be
abrir Ger. con., você pod

• Abra as conexões de 
conexões de dados e
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o de dados: Cham. de dados, 
ote.

 conexão: Conectando, Con. 
hamada retida, Desconectado 

 dados, em bytes, recebidos 

e dados, em bytes, enviados 

nexão.

al dos dados enviados e 
r segundo.

 acesso utilizado.

úmero de discagem utilizado.

 conexão não for compartilhada)—
sando a mesma conexão.

ção remota

Conectiv. > Sincronização. 
 você sincronize o calendário ou 
ativos de calendários e listas de 
dor compatível ou na Internet.
• O status de cada conexão

• A quantidade de dados atualizados e baixados por 
conexão (exibido para conexões de dados em 
pacote somente)

• A duração de cada conexão (exibido para chamadas de 
dados somente)

Nota: O tempo de conversação das chamadas 
faturadas pela operadora pode variar, dependendo 
dos recursos de rede, aproximação de números e 
outros fatores.

Para encerrar uma conexão, vá até a mesma e selecione 
Opções > Desconectar.
Para fechar todas as conexões abertas atualmente, 
selecione Opções > Desconectar todas.

Visualizar detalhes das conexões 
de dados

As opções na tela principal de Ger. con. quando 
existem uma ou mais conexões são: Detalhes, 
Desconectar, Desconectar todas, Ajuda e Sair.

Para ver os detalhes de uma conexão, vá até e mesma e 
selecione Opções > Detalhes.

Nome—O nome do Ponto de Acesso Internet (IAP) em uso 
ou o nome da conexão de modem, se a conexão for discada.

Portad.—O tipo da conexã
GSM alta vel. ou Dad. pac

Status—O status atual da
(inativa), Conex. (ativa), C
ou Desconect..

Recebid.—A quantidade de
pelo telefone.

Enviadas—A quantidade d
do telefone.

Duração—A duração da co

Velocid.—A velocidade atu
recebidos em kilobytes po

Nome—Nome do ponto de

Número de discagem—O n

Compart. (não aparece se a
O número de aplicativos u

Sincroniza

Pressione  e selecione 
Sincronização permite que
contatos com vários aplic
endereço em um computa
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ecione um ponto de acesso para 
e dados.

tre em contato com o provedor 
istrador do sistema para os 

ato com o provedor de serviços ou 
ema para os valores corretos.

sua ID de usuário para o servidor 
ntate o provedor de serviços ou 
ema para obter a ID correta.

 senha. Entre em contato com o 
ou administrador do sistema para 
.

lecione Sim se deseja permitir que 
 conexão.

.—Selecione Não se deseja que o 
tes de iniciar a sincronização 

ibida somente se a Portadora de 
rada como Web)—Selecione Sim 
e de usuário e senha da rede. 
r os campos do nome de usuário 
Este aplicativo utiliza a tecnologia SyncML para fazer a 
sincronização. Para informações sobre compatibilidade 
SyncML, consulte o fornecedor do aplicativo de calendário 
ou lista de contatos com o qual você deseja sincronizar os 
dados do telefone.

Você poderá receber configurações de sincronização 
numa mensagem curta especial. Veja ‘Dados e 
configurações’, pág. 53. 

Criar novo perfil de sincronização
Opções na tela principal de Sincronização são: 
Sincronizar, Novo perfil de sincr., Editar perfil de 
sincr., Excluir, Ver log, Definir como padrão, 
Ajuda e Sair.

1 Se nenhum perfil tiver sido definido, o telefone 
pergunta se deseja criar um novo perfil. Selecione Sim.

Para criar um novo perfil além dos existentes, selecione 
Opções > Novo perfil de sincr.. Escolha entre adotar os 
valores de configuração padrão, ou copiar os valores 
de um perfil existente, para usar como base do 
novo perfil.

2 Defina o seguinte:

Nome perfil de sincr.—Escreva um nome descritivo 
para o perfil.

Portadora de dados—Selecione o tipo da conexão: 
Web, Bluetooth ou Cabo de dados.

Ponto de acesso—Sel
utilizar na conexão d

Endereço do host—En
de serviços ou admin
valores corretos.

Porta—Entre em cont
administrador do sist

Nome do usuário—A 
de sincronização. Co
administrador do sist

Senha—Escreva a sua
provedor de serviços 
obter o valor correto

Permit. req. sinc.—Se
o servidor inicialize a

Aceit. todas req. sinc
telefone pergunte an
pelo servidor.

Autentic. da rede (ex
dados estiver configu
para digitar um nom
Pressione  para ve
e senha.
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do a sincronização é concluída. 
ronização, selecione Opções > 
rquivo de log exibindo o 
 (Completa ou Incompleta) e 
os de calendário ou contato 
os, excluídos ou descartados 
 telefone ou no servidor.

or de dispositivos

Conectiv. > Ger. disp.. 
do servidor e diferentes 
o da operadora, provedor 
nto de gerenciamento de 
Essas definições de 
ir configurações do ponto 
e dados e outras 
or diferentes aplicativos 

vidor e receber definições 
lefone, selecione Iniciar 

 recebimento de definições 
dora, selecione Ativar 
r config..
3 Pressione  para selecionar: Calendário, Contatos 
ou Notas.

• Selecione Sim se deseja sincronizar o banco de 
dados selecionado.

• Em Banco dados remoto, selecione o tipo de 
sincronização: Normal (sincronização de duas 
formas), Só para servidor ou Só para telefone. 

• Digite um caminho correto para calendário remoto, 
agenda ou banco de dados no servidor.

4 Pressione Voltar para salvar as configurações e voltar à 
tela principal.

Sincronizar dados
Na tela principal de Sincronização, você poderá ver os 
diferentes perfis de sincronização e o tipo de dados a 
serem sincronizados.

1 Selecione um perfil de sincronização e Opções > 
Sincronizar. O status da sincronização aparece na 
parte inferior da tela.

Para cancelar a sincronização antes de seu término, 
pressione Cancelar.

2 Você é notificado quan
Após o término da sinc
Ver log para abrir um a
status da sincronização
a quantidade de registr
adicionados, atualizad
(não sincronizados) no

Gerenciad

Pressione  e selecione 
Talvez você receba perfis 
definições de configuraçã
de serviços ou departame
informações da empresa. 
configuração podem inclu
de acesso para conexões d
configurações utilizadas p
no telefone. 

Para conectar com um ser
de configuração para o te
configuração.
Para permitir ou recusar o
de configuração da opera
configuração ou Desativa
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 a URL do servidor.

da porta do servidor.

a—Digite seu nome de usuário 

Para receber definições de 
r, selecione Sim.

esejar que o telefone pergunte 
nfiguração do servidor, 
Configurações para o perfil do servidor
Consulte a operadora para obter as configurações corretas. 

Nome do servidor—Digite um nome para o servidor 
de configuração.

ID do servidor—Digite a ID especial para identificar o 
servidor de configuração.

Senha do servidor—Digite uma senha para identificar o 
telefone no servidor.

Modo da sessão—Selecione Bluetooth ou Web.

Ponto de acesso—Selecione um ponto de acesso a ser 
utilizado ao conectar com o servidor.

Endereço do host—Digite

Porta—Digite o número 

Nome de usuário e Senh
e senha.

Permit. configuração—
configuração do servido

Auto-aceitar todas—Se d
antes de aceitar uma co
selecione Não.
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r o idioma afeta os caracteres 
screver texto, bem como o 
texto utilizado.

revisão de texto em Ativado ou 
ditores no telefone. O dicionário 

tá disponível em todos os idiomas.

bertura ou logo é exibida 
o telefone for ligado. Selecione 
r as Boas-vindas, Texto para 
rtura (com até 50 letras) ou 
ma foto ou figura da Galeria.

gumas configurações podem ser 
s originais de fábrica. Para isso, 
 travamento. Veja ‘Segurança’, 
pós redefinir as configurações, 

r mais para ligar. Documentos e 
.

os para aplicativos no modo de 
era ativo’, pág. 17.
Ferramentas
Configurações

Para alterar as configurações, pressione , e selecione 
Ferramen. > Configs.. Vá até um grupo de configurações 
e pressione  para abri-lo. Vá até a configuração que 
deseja alterar e pressione .

Configurações do telefone

Geral
Idioma do telefone—Alterar o idioma dos textos do visor 
do telefone também afeta o formato utilizado para data e 
hora e os separadores utilizados, por exemplo, em cálculos.

Automática seleciona o idioma de acordo com as 
informações no cartão SIM. Após a alteração do idioma 
do texto do visor, o telefone é reinicializado.

Alterar as configurações em Idioma do telefone ou Idioma 
de escrita afeta todos os aplicativos do telefone, e essa 
alteração permanece ativa até você mudar as definições 
outra vez.

Idioma de escrita—Altera
especiais disponíveis ao e
dicionário de previsão de 

Dicionário—Configure a p
Desativado para todos os e
de previsão de texto não es

Boas-vindas—A nota de a
brevemente toda vez que 
Nenhum(a) para desativa
escrever uma nota de abe
Imagem para selecionar u

Configs. originais tel.—Al
redefinidas com os valore
necessita-se do código de
‘Telefone e SIM’, pág. 96. A
o telefone poderá demora
arquivos não são afetados

Modo de espera
Espera ativa—Utilize atalh
espera. Veja ‘Modo de esp
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ções da chamada

serviço de rede)—Você pode 
e telefone para ser exibido 
 para quem você chamar, ou 
er definida pela operadora ou 
ndo você se cadastrar (Padrão).

rviço de rede)—Se você tiver 
adas, você será notificado pela 

a recebida durante uma chamada 
ar para solicitar que a rede ative 
ancelar para solicitar que a rede 
madas ou Verificar status para 
á ativa ou não.

elecione Sim para enviar uma 
 destinatário informando por que 
 chamada. Veja ‘Atender ou 

 25.

reva um texto a ser enviado numa 
sar uma chamada.

r as configurações para o desvio de 
ne , e selecione Ferramen. > 
. chamadas. Veja ‘Desvio de 
9.
Tecla sel. esquerda—Para atribuir um atalho para a Tecla 
de Seleção esquerda ( ) no modo de espera, selecione 
um aplicativo da lista.

Tecla seleção direita—Para atribuir um atalho para a 
Tecla de Seleção direita ( ) no modo de espera, 
selecione um aplicativo da lista.

Você também poderá atribuir atalhos no teclado para 
diferentes pressionamentos da Tecla Direcional ao 
selecionar um aplicativo da lista.

Logo da operadora—Essa configuração estará visível 
somente se você tiver recebido e salvado o logo 
da operadora.

Tela 
Brilho—Você pode alterar o 
brilho da tela para mais claro 
ou mais escuro. O brilho 
da tela é automaticamente 
ajustado de acordo com 
o ambiente.

Tempo p/ desc. tela—
O descanso de tela é 
ativado quando o tempo 
de intervalo acaba. 

T. limite iluminação—Selecione um intervalo para a 
iluminação ser desligada.

Configura

Enviar ID de chamada (
configurar seu número d
(Sim) ou ocultado (Não)
a configuração deverá s
provedor de serviços qua

Espera de chamadas (se
ativado a espera de cham
rede sobre uma chamad
em curso. Selecione Ativ
a espera de chamadas, C
desative a espera de cha
verificar se a função est

Recusar cham. SMS—S
mensagem curta para um
você não pode atender a
recusar chamadas’, pág.

Texto da mensagem—Esc
mensagem curta ao recu

Dica! Para altera
chamada, pressio
Configs. > Desv
chamada’, pág. 9
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 rede)—Para impedir a seleção 
vado, se suportado pelo cartão 
figuração, você necessitará do 

ções de conexão

 e pontos de acesso
es de dados de pacote ( ), tais 

tiliza tecnologia de dados de 
ormação é enviada em pacotes 
a rede celular.

exão de dados, um ponto de 
erá definir diferentes tipos de 
o: 

 para enviar e receber 
.

 aplicativo da Web para 
L ou XHTML.

et (IAP) para enviar e

de acesso necessário junto à 
ue deseja acessar. Para detalhes 
dastramento nos serviços de 
Rediscagem autom.—Selecione Ativado, e o telefone 
tentará ligar automaticamente dez vezes, no máximo, na 
próxima vez que a chamada não conectar. Para interromper 
a rediscagem automática, pressione .

Resumo após cham.—Ative essa configuração se quiser que 
o telefone exiba brevemente a duração da última chamada.

Discagem rápida—Selecione Ativado, e os números 
associados às teclas de discagem rápida (  - 

) poderão ser discados quando você pressionar 
e segurar a tecla. Veja também ‘Discagem rápida de 
números’, pág. 24.

Atend. c/ qualq. tecla—Selecione Ativado, e você poderá 
atender uma chamada pressionando brevemente qualquer 
tecla, exceto , ,  e .

Linha em uso (serviço de rede)—Essa configuração é exibida 
somente se o cartão SIM suportar dois números cadastrados, 
ou seja, duas linhas telefônicas. Selecione a linha telefônica 
que você deseja utilizar para fazer chamadas e enviar 
mensagens de texto. Chamadas recebidas poderão ser 
atendidas em ambas as linhas, independente da linha 
selecionada. Se você escolher a Linha 2 sem fazer o cadastro 
para obter esse serviço, não poderá fazer chamadas. 
Quando a linha 2 estiver selecionada,  será exibido 
no modo de espera.

Dica! Para alternar entre as linhas telefônicas, 
pressione e segure  no modo de espera.

Troca de linha (serviço de
de linha, selecione Desati
SIM. Para alterar essa con
código PIN2.

Configura

Conexões para dados
O telefone suporta conexõ
como GPRS na rede GSM.

Glossário: GPRS u
pacote, onde a inf
curtos de dados vi

Para estabelecer uma con
acesso é exigido. Você pod
pontos de acesso, tais com

• Ponto de acesso MMS
mensagens multimídia

• Pontos de acesso para
visualizar páginas WM

• Ponto de acesso Intern
receber e-mail.

Verifique o tipo de ponto 
operadora para o serviço q
sobre disponibilidade e ca
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e ser protegido ( ) pela 
e serviços. Pontos de acesso 
er editados ou excluídos.

a Pontos de acesso são: Editar, 
so, Excluir, Ajuda e Sair.
 pelo provedor de serviços.
e um nome que descreva a conexão.
pendendo de qual conexão de 

omente alguns campos de 
poníveis. Preencha todos os 
eve ser definido ou marcados 
lho. Outros campos podem ficar 
cê tenha recebido instruções da 
ê-los.

r configurações de pontos de acesso 
igs. avançadas, Ajuda e Sair.

conexão de dados, a operadora da 
unção e, se necessário, ativá-la no 

ra dados de pacote somente)—O 
o é necessário para estabelecer 
e de dados de pacote.
ém ‘Receber configurações de 
ág. 52, ‘E-mail’, pág. 59 e 
pág. 64.
conexão de dados de pacote, consulte a sua operadora 
ou provedor de serviços.

Conexões de dados de pacotes em redes GSM
Ao utilizar o telefone em redes GSM, várias conexões de 
dados poderão estar ativas ao mesmo tempo, pontos de 
acesso poderão compartilhar conexões de dados e conexões 
de dados permanecerão ativas durante chamadas de voz. 
Para verificar as conexões de dados ativas, veja ‘Gerenciador 
de conexão’, pág. 86.
Os seguintes indicadores poderão ser exibidos abaixo do 
indicador de sinal, dependendo da rede utilizada:

 Rede GSM, dados de pacotes estão disponíveis na rede.
 Rede GSM, a conexão de dados de pacote está ativa, 

dados estão sendo transferidos.
 Rede GSM, várias conexões de dados de pacote 

estão ativas.
 Rede GSM, a conexão de dados de pacote está 

retida. (Isso pode acontecer durante uma chamada 
de voz, por exemplo)

Receber configurações para pontos de acesso
Você poderá receber configurações para pontos de acesso 
numa mensagem curta da operadora, ou poderá pré-
definir configurações para pontos de acesso no telefone. 
Veja ‘Dados e configurações’, pág. 53.
Para criar um novo ponto de acesso, selecione Ferramen. > 
Configs. > Conexão > Pontos de acesso.

Um ponto de acesso pod
operadora ou provedor d
protegidos não podem s

Pontos de acesso
As opções na list
Novo pt. de aces

Siga as instruções dadas
Nome da conexão—Digit
Portadora de dados—De
dados você selecionar, s
configuração estarão dis
campos marcados com D
com um asterisco verme
vazios, a não ser que vo
operadora para preench

Opções para edita
são: Alterar, Conf

Para poder utilizar uma 
rede deve suportar essa f
seu cartão SIM.
Nome do pt. acesso (pa
nome do ponto de acess
uma conexão com a red

Dica! Veja tamb
MMS e e-mail’, p
‘Acessar a Web’, 
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o de Nomes de Domínios (DNS) 
ternet que traduz nomes de 
plo www.nokia.com (site em 

ços IP como 192.100.124.195.

a o endereço para o servidor 

ite o número da porta proxy.

s de pacote afetam todos os 
zam uma conexão de dados 

 você selecionar Quando 
 rede que suporte dados de 
-se na rede de dados de pacote. 
nexão ativa de dados de pacote 
o, para enviar e receber e-mail). 
 preciso, o telefone utilizará uma 
e somente se você inicializar um 
 o exija. Se não houver cobertura 
 escolher Quando disponível, o 
er periodicamente uma conexão 

 do ponto de acesso será 
uiser utilizar o telefone como 
e para o seu computador.
Nome do usuário—O nome do usuário poderá ser 
necessário para fazer uma conexão de dados e é, em geral, 
fornecido pelo provedor de serviços. O nome do usuário 
geralmente está sujeito à diferenciação entre letras 
maiúscula e minúscula.

Solicitar senha—Se for necessário introduzir nova senha 
sempre que conectar-se a um servidor, ou se não desejar 
salvar a senha no telefone, escolha Sim.

Senha—A senha poderá ser necessária para fazer uma 
conexão de dados de pacote e é, em geral, fornecida pelo 
provedor de serviços. A senha geralmente está sujeita à 
diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas.

Autenticação—Selecione Normal ou Segura.

Homepage—Dependendo do que está configurado, escreva 
o endereço da Web ou do centro de mensagem multimídia.

Selecione Opções > Configs. avançadas para alterar as 
seguintes configurações:

Tipo de rede—Selecione o tipo de protocolo Internet a ser 
utilizado: IPv4 ou IPv6.

End. IP do telefone—Digite o endereço IP do telefone. 

Servidores DNS—Em Ser. nomes princip. digite o endereço 
IP do servidor DNS principal. Em Serv. nomes secund. digite 
o endereço IP do servidor DNS secundário. Consulte o 
provedor de serviços da Internet para obter esses endereços.

Glossário: O Serviç
é um serviço da In
domínios, por exem
inglês), em endere

Endereço do proxy—Defin
do proxy.

Número porta proxy—Dig

Dados de pacote
As configurações de dado
pontos de acesso que utili
de pacote.

Conex. pacote dados.—Se
disponível e estiver numa
pacote, o telefone registra
Além disso, iniciar uma co
é mais rápido (por exempl
Se você selecionar Quando
conexão de dados de pacot
aplicativo ou uma ação que
de dados de pacote e você
telefone tentará estabelec
de dados de pacote.

Ponto de acesso—O nome
necessário quando você q
modem de dados de pacot

www.nokia.com
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incluir algarismos de 0 a 9. Veja 
IN e de travamento’, pág. 97.

 acesso semelhantes aos números 
ar discagem acidental do número 

er um desses códigos, entre em 
a.

Estabeleça um período de 
o após o qual o telefone 
eia e só poderá ser utilizado se o 
rreto for inserido. Digite um 
 em minutos ou selecione Não 
eríodo de travamento automático.

igite o código de travamento.

 telefone estiver bloqueado, 
rfil off-line para certos números 
rogramados no telefone ainda 
.

r o telefone manualmente, 
ma lista de comandos aparece. 
 telefone.

Você pode configurar o telefone 
avamento quando um cartão SIM 
o. O telefone mantém uma lista de 
s como cartões do proprietário.
Configurações
Talvez você receba configurações de segurança do servidor 
da operadora ou provedor de serviços numa mensagem de 
configuração, ou as configurações podem estar armazenadas 
no cartão SIM ou USIM. Você poderá salvar essas 
configurações no telefone, visualizá-las ou exclui-las 
em Configurações.

Data e Hora

Veja ‘Configurações do relógio’, pág. 19.

Veja também as Configurações do idioma em ‘Geral’, 
pág. 91.

Segurança

Telefone e SIM
Solicitação cód. PIN—Quando ativo, o código é solicitado 
toda vez que o telefone for ligado. Alguns cartões SIM 
talvez não permitam que você desative a solicitação do 
código PIN. Veja “Glossário dos códigos PIN e de 
travamento”, pág. 97.

Código PIN, Código PIN2 e Cód. de travamento—
Você pode alterar os códigos de travamento, PIN e PIN2. 

Esses códigos só podem 
‘Glossário dos códigos P

Evite utilizar códigos de
de emergência para evit
de emergência.

Se você esquecer qualqu
contato com a operador

Período p/ trav. auto.—
travamento, um interval
automaticamente bloqu
código de travamento co
número para o intervalo
travar para desativar o p

Para liberar o telefone, d

Nota: Quando o
chamadas no pe
de emergência p
serão permitidas

Dica! Para trava
pressione . U
Selecione Travar

Travar se SIM alterar—
para pedir o código de tr
desconhecido for inserid
cartões SIM reconhecido
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o de rede)—Você pode configurar 
 avisos de confirmação quando 
 serviço do cartão SIM.

 e de travamento
essoal (PIN)—Protege o seu 
 autorizado. O código PIN (4 à 8 
ecido com o cartão SIM. Após 
etamente três vezes seguidas, o 
ê precisará desbloqueá-lo antes 
IM novamente. Veja informações 
 seção.

 pode ser fornecido com o cartão 
a versão aprimorada do cartão 

efones celulares UMTS. O código 
IM contra o uso não autorizado.

 (4 à 8 dígitos) é fornecido com 
igido para acessar algumas 

te código (5 dígitos) pode ser 
efone e evitar assim o seu uso 
ração original do código de 
 evitar o uso não autorizado do 
o de travamento. Mantenha o 
 lugar seguro, longe do telefone.
Discagem fixa—Você pode restringir chamadas e 
mensagens de texto do seu telefone para números de 
telefone selecionados, se suportado pelo cartão SIM. O 
código PIN2 será necessário para essa função. Para ver a 
lista de números de discagem fixa, pressione , e selecione 
Ferramen. > Configs. > Segurança > Telefone e SIM > 
Discagem fixa. Para adicionar novos números à lista de 
discagem fixa, selecione Opções > Novo contato ou Adic. 
de contatos. Quando você utiliza Discagem Fixa, conexões 
de dados de pacote não são possíveis, exceto ao enviar 
mensagens de texto via conexão de dados de pacote. Nesse 
caso, o número do centro de mensagem e do telefone do 
destinatário devem ser incluídos na lista de discagem fixa.

Opções na tela de Discagem fixa são: Abrir, 
Chamar, Ativ. discag. restrita/Desat. disc. restrita, 
Novo contato, Editar, Excluir, Adic. à contatos, 
Adic. de contatos, Localizar, Marcar/Desmarcar, 
Ajuda e Sair.

Nota: Quando funções de segurança que 
restringem chamadas estão em uso (tais como 
Restrição de chamadas, Grupo fech. usuários e 
Discagem fixa), chamadas ainda poderão ser 
possíveis para o número oficial de emergência 
programado no telefone.

Grupo fech. usuários (serviço de rede)—Você pode 
especificar um grupo de pessoas que poderá chamar e 
que poderá chamar você.

Confirmar serv. SIM (serviç
o telefone para que exiba
você estiver utilizando um

Glossário dos códigos PIN
Número de Identificação P
cartão SIM contra uso não
dígitos) é geralmente forn
digitar o código PIN incorr
mesmo é bloqueado e voc
de poder utilizar o cartão S
sobre o código PUK nessa

Código UPIN—Esse código
USIM. O cartão USIM é um
SIM e é suportado pelos tel
UPIN protege o cartão US

Código PIN2—Este código
alguns cartões SIM e é ex
funções no telefone.

Código de travamento—Es
utilizado para travar o tel
não autorizado. A configu
travamento é 12345. Para
seu telefone, mude o códig
seu código em sigilo e num
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icados digitais são utilizados para 
 das páginas XHTML ou WML e 

o. Entretanto, eles só são confiáveis 
rtificado for considerada autêntica.

evem ser utilizados se você desejar 
 on-line ou outro site ou servidor 
es de transferência de informações 
ém devem ser utilizados se você 
vírus ou outro software prejudicial, 
 autenticidade do software ao 
e.

sar do uso de certificados tornar 
dos em conexões remotas e 
tware consideravelmente menores, 
tilizados corretamente a fim de 
nefícios de proteção adicional. A 

ia de um certificado não oferece 
ão. O gerenciador de certificados 
ificados corretos, autênticos ou 
ue essa proteção adicional seja 
s certificados têm uma vida útil 

visos Certificado expirado ou 
a não é válido aparecerem, e o 
ia ser válido, verifique se a data 
 telefone estão corretas.
Código Pessoal para Desbloquear PUK e PUK2—Esses 
códigos (8 dígitos) são exigidos para alterar um código 
PIN ou PIN2 bloqueado, respectivamente. Se os códigos 
não foram fornecidos com o cartão SIM, consulte a 
operadora cujo cartão SIM está no telefone.

Código UPUK—Este código (8 dígitos) é exigido para 
alterar o código UPIN bloqueado. Se os códigos não foram 
fornecidos com o cartão USIM, consulte a operadora cujo 
cartão USIM está no telefone.

Código da carteira—Esse código é exigido para utilizar 
serviços da carteira. Veja ‘Carteira’, pág. 73.

Gerenciamento de certificados
Certificados digitais não garantem a segurança; eles são 
utilizados para verificar a origem do software.

Na tela principal do gerenciador de certificados, você 
poderá ver uma lista dos certificados de autoridade 
armazenados no seu telefone. Pressione  para ver 
uma lista de certificados do usuário, se disponível.

Opções na tela principal do Gerenciador de 
certificados são: Detalhes certificado, Excluir, 
Configs. confiabilid., Marcar/Desmarcar, Ajuda 
e Sair.

Glossário: Certif
verificar a origem
software instalad
se a origem do ce

Os certificados digitais d
conectar com um banco
remoto para realizar açõ
confidenciais. Eles tamb
desejar reduzir o risco de 
além de certificar-se da
baixar e instalar softwar

Importante: Ape
os riscos envolvi
instalação de sof
eles devem ser u
oferecerem os be
simples existênc
nenhuma proteç
deve conter cert
confiáveis para q
disponibilizada. O
limitada. Se os a
Certificado aind
certificado dever
e hora atuais do
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utoridade e selecione Opções > 
endendo do certificado, uma 
odem ser utilizados será 

m—O certificado está apto para 
m novo aplicativo de operação 

ficado está apto para certificar 

 Sim—O certificado está apto 
 de um novo aplicativo Java.

 conf. confiabil. para alterar 

hamada

ite que você desvie as 
o correio de voz ou outro 

ione Ferramen. > Configs. > 

esvio desejada. Para desviar 
do o número estiver ocupado 
r chamadas recebidas, selecione 
Visualizar detalhes do certificado—verificar autenticidade
Você só pode ter certeza da identidade correta de um 
servidor quando a assinatura e o período de validade do 
certificado do servidor forem verificados. 

Você será notificado na tela do telefone se a identidade do 
servidor não for autêntica ou se você não possuir o certificado 
de segurança correto no telefone.

Para verificar os detalhes do certificado, vá até um certificado 
e selecione Opções > Detalhes do certif.. Quando você 
abrir os detalhes do certificado, a validade do mesmo será 
verificada e um dos seguintes avisos poderá aparecer:
• Certificado não é de confiança—Você não configurou 

nenhum aplicativo para utilizar o certificado. Veja 
‘Alterar configurações de segurança’, pág. 99.

• Certificado expirado—O período de validade do 
certificado selecionado já terminou.

• Certificado ainda não é válido—O período de validade 
do certificado selecionado ainda não entrou em vigor.

• Certificado corrompido—O certificado não poderá ser 
utilizado. Consulte a agência fornecedora do mesmo.

Alterar configurações de segurança
Antes de alterar essas definições, tenha certeza de que 
realmente confia no proprietário do certificado e de que o 
certificado realmente pertence ao proprietário listado.

Vá até um certificado de a
Configs. confiabilid.. Dep
lista dos aplicativos que p
visualizada. Por exemplo:
• Instalação Symbian: Si

certificar a origem de u
de sistema Symbian.

• Internet: Sim—O certi
os servidores. 

• Instalação aplicativo:
para certificar a origem

Selecione Opções > Edit.
o valor.

Desvio de c

Desvio de chamada perm
chamadas recebidas para 
número de telefone.
1 Pressione , e selec

Desv. chamada.

2 Selecione a opção de d
chamadas de voz quan
ou quando você recusa
Se ocupado.
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cione Automática para configurar 
 e selecionar uma das redes 
ara selecionar manualmente a 
 conexão com a rede manualmente 
 o telefone emite um sinal de erro 
e novamente. A rede selecionada 
o de roam com a sua rede local, 
cujo cartão SIM se encontra no 

o de roam é um acordo entre dois 
res de serviços que permite ao 
ovedor de serviços a utilização 
utros provedores.

elecione Ativar para configurar o 
e quando estiver sendo utilizado 
ado na tecnologia de Redes Micro 

ativar a recepção de informações 
0

3 Ative a opção de desvio (Ativar) ou desative-a (Cancelar) 
ou verifique se ela está ativada (Verificar status). 
Várias opções de desvio podem ser ativadas ao 
mesmo tempo.

Quando todas as chamadas forem desviadas,  
aparecerá no modo de espera.

Os menus Restrição de chamada e Desvio de chamada não 
podem estar ativados ao mesmo tempo.

Restrição de chamada 
(serviço de rede)

Restrição de chamada Permite que você restrinja as 
chamadas feitas ou recebidas no telefone. Para alterar 
as configurações, você precisará da senha de restrição da 
operadora. Selecione a opção de desvio desejada e ative-a 
(Ativar) ou desative-a (Cancelar) ou verifique se ela está 
ativada (Verificar status). Restrição de chamada afeta 
todas as chamadas, incluindo chamadas de dados.

Restrição de chamada e Desvio de chamada não podem 
estar ativas ao mesmo tempo.

Com as chamadas restringidas, talvez seja possível 
chamar certos números de emergência oficiais.

Rede

Escolha operadora—Sele
o telefone para procurar
disponíveis ou Manual p
rede da lista de redes. Se a
selecionada for desfeita,
e pede que você selecion
deverá possuir um acord
isto é, com a operadora 
seu aparelho.

Glossário: Acord
ou mais provedo
usuário de um pr
dos serviços de o

Mostrar info. célula—S
telefone para que indiqu
num sistema celular base
Celulares (MCN) e para 
da célula.
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 Ferramen. > Com. voz.

ando de voz a 

m comando de voz por aplicativo. 

ao qual deseja atribuir um 

o aplicativo à lista, selecione 
ivo.

ic. comando voz. Veja ‘Adicionar 
. 31.

or de aplicativos

 Ferramen. > Gerenciad.. Você 
plicativos e software no telefone:
 tecnologia J2ME com extensão 
 faça download de aplicativos 

es não podem ser instalados 

ocê receber o arquivo de 
o anexo de e-mail, vá até a 
rreio, abra o e-mail, abra a 
vegue até o arquivo de 
essione  para iniciar.
Configurações de acessório

Indicadores exibidos no modo de espera: 
 Um fone de ouvido, suporte ou dispositivo Bluetooth 

está conectado. 
 Uma extensão indutiva está conectada.
 Um kit para carro está conectado.
 O fone de ouvido não está disponível ou uma conexão 

Bluetooth foi perdida.
Selecione Fone de ouvido, Kit para carro, Viva voz 
Bluetooth ou Extensão indutiva e as seguintes opções 
estarão disponíveis:
Perfil padrão—Para defnir o perfil que deseja ativado toda 
vez que você conectar determinado acessório ao telefone. 
Veja ‘Configurar toques’, pág. 15. 
Atendimento autom.—Para configurar o telefone para 
atender uma chamada automaticamente após 5 segundos. 
Se o tipo de toque estiver configurado como Um beep ou 
Silencioso, o atendimento automático é desativado.

Comandos de voz

Você pode utilizar o comando de voz para controlar o telefone. 
Você grava os comandos de voz da mesma forma que as 
marcas vocais. Veja ‘Adicionar uma marca vocal’, pág. 31.

Pressione , e selecione

Adicionar um com
um aplicativo
Você pode atribuir apenas u

1 Selecione o aplicativo 
comando de voz. 

Para adicionar um nov
Opções > Novo aplicat

2 Selecione Opções > Ad
uma marca vocal’, pág

Gerenciad

Pressione , e selecione
pode instalar dois tipos de a
• Aplicativos baseados na

.JAD ou .JAR ( ). Não
PersonalJava™, pois el
neste telefone. 

Exemplo: Se v
instalação com
sua caixa de co
tela Anexos, na
instalação e pr
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a o seguinte:

 aplicativo, número da versão e o 
 do aplicativo, selecione Opções > 

o certificado de segurança do 
ções > Ver certificado. Veja 
ficados’, pág. 98.

ivo para atualizar ou consertar um 
ê só poderá restaurar o aplicativo 
ivo original de instalação ou uma 
pleta do pacote de software 

m pode utilizar o Nokia Application 
el no Nokia PC Suite para instalar 
 CD-ROM fornecido com o telefone.

 para instalação de aplicativos 
, o telefone vai pedir que você faça 
ver um ponto de acesso definido 
erá selecionar um. Quando estiver 
, você talvez necessite digitar um 
 para acessar o servidor. Obtenha 
ecedor ou fabricante do aplicativo.
2

• Outros aplicativos e software apropriados para o 
sistema operacional Symbian ( ). Os arquivos de 
instalação têm extensão .SIS . Somente instale software 
especialmente projetado para o telefone Nokia 6681.

Os arquivos de instalação podem ser transferidos para o 
seu telefone de um computador compatível, baixados 
durante uma sessão do browser, ou enviados à você numa 
mensagem multimídia, como anexo de e-mail ou através 
de uma conexão Bluetooth. Você pode utilizar o Nokia 
Application Installer do Nokia PC Suite para instalar um 
aplicativo no telefone ou cartão de memória. Se você 
utilizar o Microsoft Windows Explorer para transferir um 
arquivo, salve-o no cartão de memória (disco local).

Instalar aplicativos e software
Ícones de aplicativos são os seguintes:

 aplicativo SIS

 aplicativo Java

 Aplicativo não está totalmente instalado.

 Aplicativo instalado no cartão de memória.

Importante: Somente instale aplicativos de 
fontes que ofereçam proteção adequada contra 
programas prejudiciais.

Antes da instalação, faç

Para visualizar o tipo de
fabricante ou fornecedor
Ver detalhes.

Para exibir os detalhes d
aplicativo, selecione Op
‘Gerenciamento de certi

Se você instalar um arqu
aplicativo existente, voc
original se possuir o arqu
cópia de segurança com
removido.

Dica! Você també
Installer disponív
aplicativos. Veja o

O arquivo .JAR é exigido
Java. Se não o encontrar
o download. Se não hou
para aplicativo, você dev
baixando o arquivo .JAR
nome de usuário e senha
os mesmos junto ao forn
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ção a um centro de atendimento 
 que foi instalado ou removido, 
r log > Via mensagem curta, 
ooth ou Via e-mail (disponível 
es de e-mail corretas estiverem 

os e software
e e selecione Opções > Remover. 

ar.

re, só poderá fazer a reinstalação 
tware original ou uma cópia 
 software removido. Se você 
tware, não poderá abrir 
o mesmo. 

ão de outro pacote de software 
oi removido, ele talvez deixe de 
 documentação do software 
alhes.

 aplicativo
ione o tipo de software que 
om. certificados ou Desativar.

ecione para verificar os 
 de instalar o aplicativo.
1 Abra Gerenciad., e vá até um arquivo de instalação.

Como alternativa, procure na memória do telefone ou 
do cartão de memória, marque o aplicativo e pressione 

 para iniciar a instalação.

2 Selecione Opções > Instalar.
Dica! Enquanto navega, você poderá fazer o 
download de um arquivo de instalação e 
instalá-lo sem encerrar a conexão.

Durante a instalação, o telefone exibe as informações 
sobre o progresso da mesma. Se você estiver instalando 
um aplicativo sem uma assinatura digital ou certificação, 
o telefone exibe um aviso. Continue a instalação 
apenas se tiver certeza absoluta da origem e conteúdo 
do aplicativo.

Opções na tela principal de Gerenciad. são: Instalar, 
Download aplicativo, Ver detalhes, Ir p/ endereço 
Web, Ver certificado, Enviar, Remover, Ver log, 
Enviar log, Atualizar, Configurações, Ajuda e Sair.

Para iniciar um aplicativo instalado, vá até o mesmo e 
pressione .

Para iniciar a conexão com a rede e para ver informações 
adicionais sobre o aplicativo, vá até ele e selecione Opções > 
Ir p/ endereço Web, se disponível.

Para ver quais pacotes de software foram instalados ou 
removidos e quando, selecione Opções > Ver log.

Para enviar o log de instala
para que eles possam ver o
selecione Opções > Envia
Via multimídia, Via Bluet
somente se as configuraçõ
no lugar).

Remover aplicativ
Vá até o pacote de softwar
Pressione Sim para confirm

Se você remover um softwa
se possuir o pacote de sof
completa de segurança do
remover um pacote de sof
documentos criados com 

Nota: Se a operaç
depender do que f
operar. Consulte a
instalado para det

Configurações do
Instalação software—Selec
deseja instalado: Ativar, S

Verific. certificados—Sel
certificados on-line antes
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as ( ), você não terá tempo para 
mídia, ou o período de tempo para 
bou. Para ver as teclas de ativação 

. 

mpo de uso ou prolongar o 
ivo de mídia, selecione uma tecla 

s > Ativar conteúdo. Teclas de 
ser atualizadas se o recebimento 
viço da Web estiver desativado. 
serviço da Web’, pág. 61.

 não estão em uso no momento 
ne  duas vezes. Teclas de 
não possuem arquivos de mídia 
nectados à elas. 

 detalhadas, tais como status de 
 para enviar arquivos, selecione 
o e pressione .
4

Ender. web padrão—Configure o endereço padrão 
utilizado ao verificar certificados on-line.

Alguns aplicativos Java podem exigir uma chamada, 
mensagem a ser enviada ou conexão de rede com um 
ponto de acesso específico para fazer o download de 
dados ou componentes extras. Na tela principal de 
Gerenciad., vá até um aplicativo e selecione Opções > 
Configurações suite para alterar as configurações 
relacionadas ao aplicativo específico.

Teclas de ativação—
gerenciar arquivos com 
proteção de direitos 
autorais

A proteção de direitos autorais pode evitar que algumas 
figuras, toques musicais e outro conteúdo sejam copiados, 
modificados, transferidos ou encaminhados.

Pressione , e selecione Ferramen. > Tec. ativ. para 
ver as teclas de ativação de direitos digitais armazenadas 
no telefone.

• Teclas válidas ( ) são conectadas a um ou mais 
arquivos de mídia.

• Com as teclas expirad
utilizar o arquivo de 
utilizar o arquivo aca
Expiradas, pressione 

• Para comprar mais te
período para um arqu
de ativação e Opçõe
ativação não podem 
de mensagem de ser
Veja ‘Mensagens de 

• Para ver quais teclas
(Não usadas), pressio
ativação não usadas 
salvos no telefone co

• Para ver informações
validade e habilidade
uma tecla de ativaçã
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nsagem aparece brevemente. 
? 
o recuperar uma mensagem 
 mensagem multimídia.
ações para mensagem multimídia 
ente e se não há erros nos 

ndereços. Selecione Mensags. > 
s > Mensagem multimídia.
onexão de dados quando o 
ão repetidamente? 

lefone pare a conexão de dados, 
 seguida:

r recuperaç.—Para que o centro de 
alve a mensagem a ser recuperada 
, após você ter verificado as 
a alteração, o telefone ainda 
ções à rede. Para recuperar a 

one Recuper. imediat..
sar mens.—Para recusar todas as 
ecebidas. Após esta alteração, o 
nformações à rede, e o centro de 
xclui as mensagens multimídia a 
ê.
esativar—Para ignorar todas as 

ecebidas. Após esta alteração, o 
ões com a rede relativas à 
Solução de problemas
Perguntas & Respostas
Conexão Bluetooth

P: Por que não consigo encontrar o dispositivo do meu amigo?

R: Verifique se ambos ativaram a conexão Bluetooth.

Confira se a distância entre os dois dispositivos está 
ultrapassando 10 metros ou se há alguma parede ou outra 
obstrução entre os dois dispositivos.

Verifique se o outro dispositivo está no modo oculto.

Verfique se ambos os dispositivos são compatíveis.

P: Por que não consigo encerrar a conexão Bluetooth?

R: Se outro dispositivo estiver conectado ao telefone, você 
pode encerrar a conexão usando o outro dispositivo ou 
desativando a conexão Bluetooth. Selecione Conectar > 
Bluetooth > Desativar.

Mensagens multimídia
P: Que devo fazer quando o telefone não pode receber uma 

mensagem multimídia porque a memória está cheia?

R: A quantidade de memória necessária está indicada no 
seguinte aviso de erro: Não há memória suficiente para 
recuperar a mensagem. Exclua alguns dados antes. Para ver 
que tipo de dados você possui e quanta memória os 
diferentes grupos de dados consome, selecione Ger. 
arquivos > Opções > Detalhes memória.

P: O aviso Recuperando me
O que está acontecendo

A: O telefone está tentand
multimídia do centro de
Verifique se as configur
estão definidas corretam
números de telefone e e
Opções > Configuraçõe

P: Como posso encerrar a c
telefone reinicia a conex

R: Para fazer com que o te
selecione Mensags. e em
Ao receber mens. > Adia
mensagem multimídia s
mais tarde, por exemplo
configurações. Após ess
necessita enviar informa
mensagem agora, seleci
Ao receber mens. > Recu
mensagens multimídia r
telefone precisa enviar i
mensagem multimídia e
serem enviadas para voc
Receb. de multimídia > D
mensagens multimídia r
telefone não fará conex
mensagens multimídia. 
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as informações do log?

 Log > Opções > Limpar log ou vá 
uração do log > Sem log. Isso irá 
o log, registros de chamadas recentes 
 de mensagens permanentemente.

lemas ao conectar o telefone ao meu 

Suite está instalado e funcionando 
 Rápido para o Nokia PC Suite no 
formações sobre como usar 
ulte a função de ajuda no PC Suite 
 suporte no site da Nokia, 
suite.

ara o código de travamento, código 

to original é 12345. Se você 
se código, consulte o revendedor 

 um código PIN ou PUK, ou se não 
 consulte o seu provedor de serviços.

e senhas, consulte o provedor de 
xemplo, um provedor comercial de 
P), provedor de serviços ou 
6

Mensagens

P: Por que não consigo selecionar um contato?

R: O cartão de contato não possui um número de telefone ou 
endereço de e-mail. Adicione os dados restantes ao cartão 
do contato em Contatos.

Câmera

P: Por que as imagens parecem estar manchadas?

R: Confira se o vidro protetor da lente está limpo. 

Calendário

P: Por que alguns números da semana estão faltando?

R: Se você alterou as configurações do Calendário de modo 
que a semana agora começa noutro dia, e não na 
segunda-feira, os números da semana deixam de aparecer.

Serviços do Browser

P: O que devo fazer se o telefone exibir: Não há pontos de 
acesso válidos definidos. Definir um nas configurações 
de Serviços.? 

R: Insira as configurações de browser corretas. Consulte a 
sua operadora para mais informações. 

Log

P: Por que o log parece estar vazio?

R: Você talvez tenha ativado um filtro e nenhum evento de 
comunicação que corresponda ao filtro foi registrado. 
Para ver todos os eventos, selecione Conectar > Log > 
Opções > Filtro > Todas as comunic..

P: Como eu excluo minh

R: Selecione Conectar >
até Configurações > D
apagar os conteúdos d
e relatórios de entrega

Conectividade do PC

P: Por que encontro prob
PC?

R: Confira se o Nokia PC 
no seu PC. Veja o Guia
CD-ROM. Para mais in
o Nokia PC Suite, cons
ou visite as páginas de
www.nokia.com.br/pc

Códigos de acesso

P: Qual é a minha senha p
PIN ou código PUK?

R: O código de travamen
esquecer ou perder es
autorizado.

Se esquecer ou perder
recebeu esses códigos,

Para informações sobr
ponto de acesso, por e
serviços da Internet (IS
operadora da rede.

www.nokia.com
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cuperadas da memória do telefone
as

ria

 do contato, notas de calendário, 
, contadores de custo de chamada, 
er outros dados, vá até o respectivo 
s dados. Se estiver excluindo vários 
 avisos for exibido: Memória 
ar operação. Exclua alguns dados 
ia. Excluir alguns dados, tente 
m (começando pelo menor).

 dados antes de exclui-los?

ndo um dos seguintes métodos:
ra fazer cópias de segurança de 
putador compatível.

endereço de e-mail, e em seguida 
or.

oth para um dispositivo compatível.

 cartão de memória compatível.
O aplicativo não está respondendo

P: Como posso encerrar um aplicativo que não responde?

R: Abra a janela para alternar aplicativos, pressionando e 
segurando . Vá até o aplicativo e pressione  para 
fechá-lo.

Tela do telefone

P: Por que é que faltam pontinhos, ou pontinhos descoloridos 
ou brilhantes aparecem na tela sempre que ligo o 
meu telefone?

R: Esta é uma característica deste tipo de tela. Algumas telas 
podem conter pixels ou pontos que permanecem ativados 
ou desativados. Isto é normal, não é um defeito. 

Memória insuficiente

P: O que posso fazer quando a memória do telefone 
ficar baixa?

R: Você poderá excluir os seguintes itens regularmente para 
evitar que a memória fique baixa:

Mensagens das pastas Caixa entrada, Rascunhos e 
Enviadas em Mensags.

 Mensagens de e-mail re
Páginas do browser salv

Imagens e fotos da Gale

Para excluir informações
contadores de chamadas
placar de jogos ou quaisqu
aplicativo para remover o
itens e um dos seguintes
insuficiente para execut
antes. ou Pouca memór
excluir os itens um por u

P: Como posso salvar meus

R: Salve seus dados utiliza
Use o Nokia PC Suite pa
todos os dados num com

Envie imagens para seu 
salve-as num computad

Envie os dados via Blueto

Armazene os dados num
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ateria. Curtos circuitos ocorrem 
jeto metálico, como uma moeda, 
sar contato direto entre os pólos 
 da bateria. (Estes se assemelham a 
a bateria). Isso pode acontecer, por 
iver transportando uma bateria 
so. Um curto circuito pode danificar 
 fizer contato com ela.

ar quente ou frio, tal como um carro 
no, terá sua capacidade e vida útil 
 mantê-la entre 15°C e 25°C . Um 
demasiadamente quente ou fria pode 
gum tempo, mesmo que a bateria 
a. O rendimento das baterias é 
m temperaturas abaixo de 0º C.

o fogo! Descarte as baterias de 
 locais. Recicle sempre que possível. 
ntamente com o lixo doméstico.

gador Nokia especificado.

sta ao fogo.

to.
8

Dados sobre a bateria
Carregar e descarregar
Este dispositivo utiliza uma bateria recarregável. O rendimento 
máximo de uma bateria nova só será alcançado após dois ou 
três ciclos completos de carga e descarga! A bateria pode 
ser carregada e descarregada centenas de vezes. Entretanto, 
sua vida útil eventualmente acabará. Quando os tempos de 
conversação e espera estiverem bem mais curtos do que o 
normal, compre uma bateria nova. Use apenas baterias 
originais Nokia, e carregue-as apenas com carregadores 
originais Nokia projetados para uso com este dispositivo.

Sempre desligue o aparelho e desconecte o carregador antes 
de remover a bateria. 

Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o 
da corrente elétrica. Não deixe a bateria conectada ao 
carregador. O carregamento excessivo poderá encurtar sua 
vida útil. Sem uso, uma bateria completamente carregada 
perderá a carga após um certo tempo. Temperaturas extremas 
podem afetar o carregamento de uma bateria.

Use a bateria apenas para o propósito designado. Não use 
carregadores ou baterias defeituosos.

Evite curtos circuitos na b
acidentalmente se um ob
prendedor ou caneta, cau
positivo (+) e negativo (-)
lâminas de metal, atrás d
exemplo, quando você est
avulsa numa bolsa ou bol
a bateria ou o objeto que

A bateria deixada num lug
fechado no verão ou inver
reduzidas. Procure sempre
telefone com uma bateria 
deixar de funcionar por al
esteja totalmente carregad
particularmente limitado e

Não aproxime a bateria d
acordo com regulamentos
Não descarte a bateria ju

Use somente com o carre

Risco de explosão se expo

Não provocar curto circui
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sacuda. O manuseio descuidado 
e circuitos internos e o seu 

cos corrosivos, solventes ou 
limpá-lo.

. As tintas podem obstruir as partes 
impedir sua operação adequada.

limpo e seco para limpar lentes 
eras e sensores de luz e distância). 

rnecida ou uma antena original. 
odificações ou adições poderão 

lar os regulamentos que governam 
 rádio.

igualmente ao dispositivo, bateria, 
sório. Se qualquer dispositivo não 
mente, leve-o a uma assistência 
 consulte a Central de 
Cuidado e manutenção
Este telefone é um produto de planejamento e fabricação de 
alta tecnologia e deve ser tratado com cuidado. As sugestões 
abaixo deverão ser atendidas para validação da garantia do 
seu aparelho e para o prolongamento de sua vida útil.
• Mantenha este dispositivo sempre seco. Chuva, umidade, 

líquidos e condensação em geral contêm minerais que 
corroem circuitos eletrônicos. Se o dispositivo estiver 
molhado, remova a bateria e permita que ele seque 
completamente antes de recolocá-la.

• Não use ou guarde este dispositivo em lugares empoeirados 
ou sujos, pois as partes móveis ou componentes eletrônicos 
poderão ser danificados.

• Não o guarde em lugares quentes. Temperaturas altas 
podem encurtar a vida útil de dispositivos eletrônicos, 
danificar baterias, bem como entortar ou derreter 
certos plásticos.

• Não o guarde em lugares frios. À medida que ele aquecer, 
atingindo a temperatura normal de operação, poderá haver 
formação de umidade interna, o que poderá causar danos 
às placas de circuitos eletrônicos.

• Não tente abrir o dispositivo, a não ser da forma indicada 
neste manual.

• Não o derrube, bata ou 
poderá quebrar placas d
mecanismo delicado.

• Não use produtos quími
detergentes fortes para 

• Não pinte este dispositivo
móveis deste aparelho e 

• Utilize um pano macio, 
(tais como lentes de câm

• Use apenas a antena fo
Antenas não originais, m
danificar o telefone e vio
o uso de dispositivos de

Essas sugestões referem-se 
carregador ou qualquer aces
estiver funcionando correta
técnica autorizada Nokia ou
Atendimento Nokia.
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apassos. Essas recomendações 
quisas independentes e com 
a Wireless Technology Research. 
e de interferências, os portadores 

pre a uma distância de 15,3 cm ou 
quando o dispositivo estiver ligado;

tivo no bolso do paletó; 

o oposto ao marcapassos.

ilidade de interferência, desligue o 
e.

os poderão interferir com certos 
uver interferência, consulte o 

 podem afetar sistemas eletrônicos 
o tenham sido adequadamente 

is como sistemas de injeção de 
derrapantes, sistemas de controle de 
a mais informações consulte o 
do veículo ou de qualquer 
ionado ao seu veículo.
0

Informações adicionais de segurança
AMBIENTE
Lembre-se de seguir as leis e regulamentos especiais em vigor 
em qualquer lugar, e sempre desligue o dispositivo quando o 
seu uso for proibido, ou se houver possibilidade de interferência 
ou algum perigo. Use o aparelho apenas na posição normal de 
operação. Para manter-se em conformidade com as diretrizes 
sobre exposição à radiofrequência, utilize apenas acessórios 
aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. Quando 
o dispositivo estiver ligado e em contato com o corpo, utilize 
sempre um estojo aprovado para o seu transporte.

DISPOSITIVOS MÉDICOS
A operação de qualquer equipamento de rádio, incluindo 
telefones celulares, poderá interferir com o funcionamento de 
dispositivos médicos que não estejam adequadamente 
isolados. Em caso de dúvidas, consulte autoridades médicas 
ou o fabricante do aparelho para determinar se ele foi 
adequadamente isolado contra energia RF externa. Desligue o 
telefone quando se encontrar em estabelecimentos médicos 
onde regulamentos afixados exijam que essas instruções 
sejam seguidas. Hospitais ou clínicas de saúde talvez utilizem 
equipamentos sensíveis à energia RF externa.

Marcapassos
Os fabricantes de marcapassos recomendam que um mínimo 
de 15,3 cm de distância seja mantido entre um telefone 
celular e um marcapassos, para evitar a possibilidade de 

interferências com o marc
são consistentes com pes
recomendações feitas pel
Para reduzir a possibilidad
de marcapassos deverão:
• manter o telefone sem

mais do marcapassos 

• não carregar o disposi

• usar o telefone do lad

Se houver qualquer possib
dispositivo imediatament

Aparelhos auditivos
Alguns dispositivos sem fi
aparelhos auditivos. Se ho
provedor de serviços.

VEÍCULOS
Sinais de radiofrequência
em veículos, caso esses nã
instalados ou isolados, ta
combustível, de freios anti
velocidade e air bags. Par
fabricante ou revendedor 
equipamento que foi adic
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tanto em setores de distribuição 
ábricas de produtos químicos ou 
 andamento. Áreas com atmosfera 
o geralmente, mas nem sempre, 
 incluem: porões de barcos; 
ência e armazenamento de 
 que utilizam gás liquefeito (tais 
reas em que o ar contém produtos 
 como cereais, poeira ou limalhas.

ncia
lefone, como qualquer outro 
pera através de sinais de rádio, 
errestres, bem como através de 
as pelo usuário. Isso não garante 
m todas as condições. Nunca 
e de um telefone sem fios para 
ciais, como emergências médicas.

e emergência:
r ligado, ligue-o. Verifique se a 

dequada.

xigir que um cartão SIM válido 
erido no aparelho.

zes for necessário para limpar o 
ne para fazer chamadas. 

de emergência da localidade 
meros de emergência variam 
Apenas técnicos de assistências autorizadas deverão consertar 
este dispositivo ou instalá-lo num veículo. Instalações ou 
consertos defeituosos poderão ser perigosos e invalidar qualquer 
garantia aplicável ao dispositivo. Verifique regularmente se todo 
o equipamento celular em seu carro está montado e operando 
adequadamente. Não armazene ou transporte líquidos 
inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo 
compartimento em que se encontram o dispositivo, ou suas 
peças e acessórios. Em veículos equipados com air bag, 
lembre-se de que a sua inflação ocorre com muita força. 
Não coloque objetos, incluindo equipamento celular, seja 
ele instalado ou portátil, na área acima do air bag ou na 
área de sua inflação. Se o equipamento celular veicular for 
impropriamente instalado e o air bag inflar, poderão ocorrer 
ferimentos sérios.
O uso deste dispositivo é proibido durante o vôo. Desligue o 
dispositivo antes de embarcar numa aeronave. O uso de 
dispositivos sem fios pode ser perigoso para a operação da 
aeronave, pode interromper as redes celulares e ser ilegal.

EXPLOSIVOS
Desligue o dispositivo quando se encontrar numa área 
potencialmente explosiva e siga todos os avisos e instruções. 
Ambientes potencialmente explosivos incluem locais em que 
normalmente se aconselharia a desligar o motor do carro. 
Qualquer faísca num ambiente dessa natureza poderia causar 
uma explosão ou incêndio, o que resultaria em ferimentos 
ou mesmo morte. Desligue o dispositivo em setores de 
reabastecimento, tais como postos de gasolina. Observe as 
restrições que controlam o uso de equipamento de rádio em 

depósitos de combustíveis, 
como de armazenamento, f
onde detonações estejam em
potencialmente explosiva sã
bem demarcadas. Tais áreas
estabelecimentos de transfer
produtos químicos; veículos
como propano ou butano); á
ou partículas químicas, tais

Chamadas de emergê
Importante: Este te
aparelho sem fios, o
redes celulares ou t
funções programad
uma boa conexão e
dependa unicament
comunicações essen

Para fazer uma chamada d
1 Se o aparelho não estive

intensidade do sinal é a

Algumas redes podem e
esteja corretamente ins

2 Pressione  quantas ve
visor e preparar o telefo

3 Digite o número oficial 
em que se encontra. Nú
com a localidade.
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 substancial margem de segurança, 
oteção a todos os usuários, 

condição de saúde.

ra telefones celulares portáteis 
 medida denominada SAR – Specific 
Absorção Específica). O  limite SAR 
s internacionais é de 2.0 W/kg*. 
utados mediante o uso de posições 
 do aparelho, com o telefone 
 nível de potência certificado em 
cia testadas. Apesar de a taxa SAR 

arelho no mais alto nível de potência 
 SAR, com o telefone em uso, pode 
 o valor máximo. Deve-se esse 
 telefone foi planejado para operar 

tência, de modo a utilizar apenas a 
cessar a rede. Em geral, quanto mais 
r da antena da estação rádio-base 
ncia de transmissão.

 este modelo celular é de 0,79 W/kg 
junto ao ouvido.

trizes estabelecidas contra exposição 
ao ouvido, ou posicionado a distância 
o. Se um estojo, clipe para o cinto ou 
or utilizado para transporte junto ao 
rá conter nenhum metal e deverá 
 distância mínima de 2,2 cm do corpo.
2

4 Pressione a tecla .

Se certas funções estiverem em uso, talvez seja necessário 
desativá-las antes de poder fazer uma chamada de emergência. 
Consulte este manual ou o seu provedor de serviços.

Ao fazer uma chamada de emergência, lembre-se de dar 
informações necessárias o mais precisamente possível. O seu 
telefone sem fios pode ser o único meio de comunicação 
disponível no local de um acidente. Não encerre a chamada 
sem receber permissão.

ATENÇÃO! Se o dispositivo estiver no perfil off-line 
ou modo flight (durante um vôo), mude o perfil a fim 
de ativar a função telefone antes de fazer a chamada 
de emergência. 

Dados sobre a certificação (SAR)
ESTE TELEFONE CELULAR ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS 
DIRETRIZES SOBRE EXPOSIÇÃO À RADIOFREQUÊNCIA.

Este telefone celular portátil é um transmissor e receptor de 
radiofreqüência, projetado e fabricado de modo a não exceder 
os limites de exposição à radiofrequência (RF) definidos por 
entidades internacionais de padronização, como a Comissão 
Internacional para Proteção contra Radiações Não-Ionizantes 
(ICNIRP). Esses limites fazem parte de um conjunto extenso 
de diretrizes, e permitem estabelecer níveis de energia RF para 
o público em geral. Essas diretrizes baseiam-se em padrões 
desenvolvidos por instituições científicas autônomas por meio 
de avaliações completas e periódicas de estudos científicos. 

Tais padrões incluem uma
calculada para garantir pr
independente da idade e 

O padrão de exposição pa
emprega uma unidade de
Absorption Rate (Taxa de 
estabelecido pelos padrõe
Os testes de SAR são exec
padronizadas de operação
funcionando no mais alto
todas as faixas de frequên
ser determinada com o ap
certificado, o nível real de
ser bem mais baixo do que
resultado ao fato de que o
em níveis múltiplos de po
potência necessária para a
próximo o aparelho estive
celular, menor será a potê

O valor SAR mais alto para
quando testado para uso 

Este produto atende às dire
RF quando utilizado junto 
mínima de 2,2 cm do corp
outro tipo de dispositivo f
corpo, o mesmo não deve
posicionar o produto a uma
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A fim de transmitir arquivos de dados ou mensagens de dados, 
este dispositivo exige uma conexão de boa qualidade com a 
rede. Em alguns casos, a transmissão de arquivos ou mensagens 
de dados poderá ser adiada até que uma conexão apropriada 
esteja disponível. Certifique-se de que as diretrizes de distância 
acima mencionadas sejam mantidas até a transmissão encerrar.

* O limite SAR para telefones celulares utilizados pelo usuário 
é de 2.0 Watts/quilograma (W/kg), valor médio por dez gramas 
de tecido humano. Esse limite padrão possui uma substancial 
margem de segurança, oferecendo proteção adicional ao 
público e levando em consideração variações de medida. Os 
valores de SAR dependem dos requisitos de apresentação de 
relatório, conforme legislação nacional, bem como da faixa de 
frequência da rede celular. Para informações regionais sobre 
SAR, procure o modelo do celular Nokia desejado no site 
www.nokia.com.br.

www.nokia.com.br
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Nokia mais próxima, 
 Relacionamento Nokia:

 Alegre: 
0

Para saber o endereço e o telefone da Assistência Técnica Autorizada 
consulte o site www.nokia.com.br/meucelular  ou ligue para a Central de

Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília e Porto
4003-2525

São Paulo e outras localidades: 
(11) 5681 3333.

www. nokia.com.br/meucelular
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