


manual e o produto descrito. O equipamento foi
o às redes GSM/GPRS.

Prima prolongadamente
).

Introduza o código PIN
utilizando o teclado e prima
OK ou L para confirmar.

Introduza o número de
telefone utilizando o teclado
e prima ( para chamar.

Prima ).

Prima ( quando o
telefone tocar.

Prima ) quando o
telefone tocar.

Prima prolongadamente
( durante uma chamada.
Conheça o seu telefone

A Philips segue uma política de desenvolvimento
contínuo dos seus produtos. Por conseguinte, reserva-
se o direito de rever este manual do utilizador ou de o
retirar de circulação sempre que considerar oportuno,
sem aviso prévio. A Philips fornece este manual do
utilizador "tal como está" e não aceita, salvo a lei
aplicável o exija, qualquer responsabilidade por
qualquer erro, omissão ou discrepância entre este

previsto para a ligaçã

Como...

Teclado 
alfanumérico

Microfone

Ecrã principal a
cores de 65.000

Tecla de atender Tecla de desligar,
cancelar e ligar/

desligar

Costas do 
telefone: lente 

Carregador &
conector dos

auriculare

Tecla 
multifunção 
esquerda

Tecla
multifunção

direita

Tecla de navegação
e , Ligar/desligar o 

telefone

Introduzir o seu 
código PIN

Efectuar uma 
chamada

Terminar uma 
chamada

Atender uma 
chamada

Rejeitar uma 
chamada

Activar/desactivar o 
altifalante



ifunção
unção Esquerda e Direita, L e
s na parte superior do teclado,

leccionar as opções correspondentes
a parte inferior do ecrã, mesmo
adas. As funções associadas a essas
forme o contexto actual.

 Prima R Voltar quando
disponível.

nte 
era Prima ).

Multimédia Entretenimento

página 18 página 23

Mensagens Definições

página 29 página 43
Teclas mult
As teclas multif
R, localizada
permitem-lhe se
que aparecem n
durante as cham
teclas variam con

Bloquear/
desbloquear o 
teclado

Prima prolongadamente
#.

Activar o modo 
Silêncio

Prima prolongadamente
6.

Activar o flash Prima prolongadamente
5.

Aceder à Chamada 
rápida

Prima + no modo de
espera.

Aceder à Agenda 
telefónica

Prima - no modo de
espera.

Aceder ao Álbum de 
sons

Prima > no modo de
espera.

Aceder ao Álbum de 
fotos

Prima < no modo de
espera.

Aceder à Lista 
chamadas

Prima ( no modo de
espera. É visualizado na Lista
chamadas  todas as chamadas
não atendidas, efectuadas e
recebidas.

Aceder ao Menu 
principal

Prima OK ou LMenu no
modo de espera.

Voltar ao menu
anterior

Voltar rapidame
ao modo de esp

Negócio

página 12

Operador

página 28



este manual
rado da seguinte forma:

resente secção expõe uma
ntação geral do seu telemóvel e
ação acerca das funcionali-

 mais utilizadas.

mação sobre como configurar o
elemóvel pela primeira vez:
ação do cartão SIM, bateria, etc.

mação sobre como efectuar e
r chamadas.

ação sobre como inserir o
recorrendo ao teclado numé-

capítulos tratam de cada
to do Menu principal, um por

o Capítulo 12, seguem as
s "Ícones & símbolos",

auções", "Acessórios autênticos
s", "SAR - Informação" e por
"Declaração de conformidade".
Menu principal
O Menu principal dá-lhe acesso a todas as diferentes
funcionalidades do seu telemóvel apresentadas sob
forma de uma grelha. A tabela acima sintetiza a
disposição do Menu principal, com os significados dos
vários ícones e a página deste manual onde pode
encontrar mais detalhes referentes ao assunto que
pretende abordar.
Prima , para aceder ao Menu principal quando em
modo de espera, em seguida utilize a tecla de
navegação central, cujas direcções estão representadas
neste guia com os sinais +, -, < ou >,
para navegar pelos ícones e listas. Quando navegar por
uma lista, uma barra de deslocamento, situada do lado
direito do ecrã, indica a sua posição actual na lista. Nas
listas, prima , para aceder às opções relacionadas
com o item seleccionado e prima R Voltar para
voltar ao nível anterior.

Como utilizar 
Este manual é estrutu

Câmara Agenda telefónica Info chamadas

página 52 página 57 página 62
Conheça o 
seu telefone

A p
aprese
inform
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seu t
instal

Capítulo 2: 
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Infor
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Inform
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ria
teria, pressione os ganchos internos
guida retire a bateria puxando-a para
e baixo.

as as definições pessoais se remover a
efone ligado.

ão SIM
 do cartão SIM (no telefone) para o
va o cartão SIM do seu suporte e
espaço adequado do telefone,
e o canto biselado do cartão está do
os contactos dourados estão virados
ze o suporte do cartão para o travar.
Introdução

1. Introdução

Leia as instruções de segurança na secção "Precauções"
antes de começar a utilizar o telefone.

Para utilizar o telefone, tem de inserir um cartão SIM
válido fornecido por um operador GSM ou
revendedor. Este cartão contém a informação da sua
subscrição, o seu número de telemóvel e uma
memória onde pode guardar números de telefone e
mensagens (para mais informações, consulte "Agenda
telefónica" a página 57).

Inserir o cartão SIM

Retirar a tampa traseira
Para inserir o cartão SIM, deve retirar primeiro a
tampa traseira. Pressione os ganchos e em seguida
levante a tampa, como exposto abaixo.

Retirar a bate
Para retirar a ba
para fora e em se
cima pela parte d

Poderá perder tod
bateria com o tel

Inserir o cart
Deslize o suporte
destravar. Remo
coloque-o no 
certificando-se qu
lado certo e que 
para baixo. Desli



Introdução

Coloque novamente a bateria com os conectores para PIN é um código secreto de 4 a 8 dígitos do seu cartão
código pré-configurado que lhe
 operador ou revendedor. Para
rca dos códigos PIN, consulte
43.

um código PIN errado, o cartão
ara desbloqueá-lo, terá de pedir

operador.

lemóvel pela primeira vez com o
edido o seguinte:

justar a data actual.

justar a hora actual.

s" a página 43 para detalhes
s.

seu telefone detectar nomes e
ros da lista telefónica do cartão
é-lhe pedido se os pretende

r para a lista telefónica do
ne. Se pretende copiar os
ros, prima Sim, senão prima
2

baixo, como ilustrado abaixo.

Coloque novamente a tampa traseira, como ilustrado
abaixo: encaixe a parte de cima do telefone no gancho
e em seguida empurre a parte de baixo para dentro até
a lingueta engatar.

Remova a película de protecção do ecrã, das lentes
infravermelhas e da câmara antes de utilizar o seu
telefone.

Ligar o telefone
Para ligar o telefone, prima prolongadamente a tecla
). Introduza o código PIN, se solicitado. O código

SIM. Trata-se de um 
é fornecido pelo seu
mais informações ace
"Segurança" a página

Se introduzir 3 vezes 
SIM fica bloqueado. P
o código PUK ao seu 

Quando ligar o seu te
seu novo SIM, é-lhe p

Ajustar data Para a

Ajustar hora Para a

Consulte "Definiçõe
acerca destes três iten

Copiar 
agenda SIM 
para o 
telefone?

Se o 
núme
SIM, 
copia
telefo
núme
Não.
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bateria indica o estado da carga.
gamento, os indicadores de carga
 necessárias cerca de 2,5 horas para
fique completamente recarregado. A
arregada quando as barras de
carem imóveis. Em seguida, pode
dor.
rede e das condições de utilização, o
a autonomia em conversação até

tonomia em espera até 400 horas.
a danificada por deixar o carregador
vel com a bateria completamente

ca forma de desligar o carregador é
orrente, por isso, utilize uma tomada
esso. Pode ligar o carregador a uma

ação TI (só para a Bélgica).

as Teclas funções
as teclas numéricas de 2 a 9
ue se encontra bloqueada, utilizada
ara aceder às suas funcionalidades
indo prolongadamente a tecla
 pré-configuradas várias teclas de
s informações, consulte "Atalhos" a
Introdução

Carregar a bateria
O telefone é alimentado por uma bateria recarregável.
Uma bateria nova encontra-se parcialmente carregada
e um alerta sonoro avisa-o quando a bateria estiver a
esgotar-se, se o alerta sonoro da bateria estiver em Ligar
(consulte "Som dos alarmes" a página 46).
Assim que a bateria e a tampa estiverem colocadas,
pode carregar o telefone. Retire a tampa de borracha
de protecção que cobre a ficha do carregador (vem
junto ao seu telefone a fim de não o perder). Ligue a
ficha, como ilustrado abaixo. Em seguida, ligue a
outra extremidade a uma tomada CA.

O símbolo da 
Durante o carre
deslocam-se; são
que o telemóvel 
bateria está c
deslocamento fi
desligar o carrega
Dependendo da 
telefone tem um
6 horas e uma au
A bateria não fic
ligado ao telemó
carregada. A úni
desligando-o da c
de CA de fácil ac
fonte de aliment

Configurar 
Pode configurar 
(excepto 5, q
para o flash) p
favoritas, prem
numérica. Estão
atalho. Para mai
página 49.



A ligar...

inar uma chamada
chamada, o número da pessoa
 dependendo se tiver optado ou
sua identificação. Se o número
ista telefónica seleccionada, é o
é apresentado e não o número.
a: prima (.
mada: prima ). Se tiver
"Reencam. Cham."  (consulte a
mada será desviada para um
e mensagens.
: prima R Sem som (são
o som e o alerta vibratório sem
ceitação da chamada).

.

e estiver no modo de "Silêncio"
).

 "Qualquer tecla", pode aceitar
do qualquer tecla, excepto )
).

me do auricular
da, prima a tecla de navegação
mentar/diminuir o volume.
4

2. A ligar...
Efectuar uma chamada

A partir do ecrã inactivo
1. No modo de espera, introduza o número de

telefone utilizando o teclado. Para corrigir um
erro, prima R <C.

2. Prima ( para marcar.
3. Prima ) ou R Terminar para desligar.
Para efectuar uma chamada internacional, prima
prolongadamente * para introduzir o sinal "+" em
vez do habitual prefixo internacional.

Utilizar a lista telefónica
1. Prima - no modo de espera para aceder ao

menu e em seguida , ou L Selec. para
aceder à lista.

2. Se estiver a utilizar a lista telefónica do telefone e
o contacto seleccionado apresentar mais do que
um número, o número identificado por defeito
será automaticamente seleccionado. Para
seleccionar um número diferente, prima < ou
> (para mais informações, consulte "Agenda
telefónica" a página 57).

3. Prima (: o número seleccionado é marcado.
4. Prima ) ou R Terminar para desligar.

Atender e term
Quando recebe uma 
pode ser apresentado,
não por visualizar a 
estiver guardado na l
respectivo nome que 
• Atender a chamad
• Rejeitar uma cha

activado a opção 
página 64), a cha
número ou caixa d

• Desligar o toque
desligados apenas 
que haja rejeição/a

• Desligar: prima )

O telefone não toca s
(consulte a página 47

Se tiver seleccionado
uma chamada premin
(consulte a página 63

Ajustar o volu
Durante uma chama
+ ou - para au
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o
te dos países, a gravação das
fónicas está sujeita às disposições da
selho vai no sentido de informar a
o de que tenciona gravar a conversa
enas para registo, caso ela aceite.

a conversa durante uma chamada,
r diálogo e prima OK. Prima OK
L Guardar para terminar a

nela de edição permite-lhe atribuir
vação, disponível em Multimédia >
egistos, e em Negócio > Gravação de

 capacidade da memória (consulte
" a página 18), varia o número e o

vações.

 som e, em seguida, Gravar diálogo,
utra pessoa será gravada.

s durante uma chamada
ões para poder realizar as seguintes
ma chamada: pode aceder e consulte
ica ou a Lista chamadas, desligar
erminar, alterar as definições do
iar ou ler SMS, ou consulte e gerir
A ligar...

Ligar mãos livres

Para seu próprio conforto e comodidade, certifique-se
de que o telefone se encontra afastado do seu ouvido ao
ligar em mãos livres, especialmente quando aumenta
o volume.

1. No modo de espera, introduza o número de
telefone utilizando o teclado ou seleccione um
contacto da lista telefónica.

2. Prima , ou L Opções  e em seguida
seleccione Ligar mãos livres e prima , ou
L Selec..

Se já estiver no telefone, prima prolongadamente (
para mudar para o modo mãos livres e vice-versa.

Opções durante uma chamada
Durante uma chamada, prima , ou L Opções
para aceder às seguintes opções.

Usar mãos livres
Esta opção permite-lhe utilizar a opção mãos-livres do
seu telemóvel.

Sem som / Com som
Permite-lhe silenciar ou colocar som no microfone de
modo a que o chamador não possa ouvi-lo.

Gravar diálog
Na maior par
conversações tele
Lei. O nosso con
pessoa em questã
que estão a ter ap

Para gravar um
seleccione Grava
novamente ou 
gravação: uma ja
um nome à gra
Álbum de sons > R
som.
Dependendo da
"Estado memória
tamanho das gra

Se seleccionar Sem
apenas a voz da o

Outras opçõe
Prima L Opç
tarefas durante u
a Agenda telefón
seleccionando T
Equalizador, env



A ligar...

eventos da Agenda. Efectuar uma Chamada rápida a partir 

ada, prima + quando em
guida seleccione o thumbnail da

.
 thumbnail, seleccione-o e prima
 nome e/ou a fotografia.
stiver associada a um contacto, é
Chamada rápida. Alterando a
enus, irá actualizá-la no outro.

amadas
ir duas ou mais chamadas em
zer chamadas em conferência
 e/ou da subscrição.

unda chamada
egunda chamada durante uma
rante uma chamada em espera.

lefone, marque um número (ou
to na lista telefónica) e prima
mada é colocada em espera (o

o na parte inferior do ecrã) e o
tão marcado. Poderá premir OK
entre as seguintes:
6

A opção Notas permite-lhe anotar um número. Pode
em seguida guardá-lo na lista telefónica, fazer uma
chamada ou enviar uma mensagem para esse número.

Chamada rápida
Para aceder à funcionalidade Chamada rápida, prima
+ quando em modo de espera. Permite-lhe
configurar os quatro números mais frequentemente
marcados. Pode rapidamente efectuar a chamada para
um desses números, seleccionando o ícone
correspondente ou a fotografia no ecrã.

Esta funcionalidade está também disponível no menu
principal, em Definições > Atalhos > Chamada rápida.

Configurar um contacto Chamada rápida
1. No modo de espera, prima + para aceder ao

ecrã Chamada rápida. Seleccione um thumbnail
para configurar e prima , ou L Definir.

2. Seleccione um nome na lista de contactos, e
prima OK novamente para aceder ao Álbum de
fotos e seleccione uma fotografia. Proceda da
mesma forma para cada thumbnail.

de um contacto
Para fazer uma cham
modo de espera, de se
sua opção e prima (
Para reconfigurar um
, para Substituir o
Se uma fotografia já e
visualizada no ecrã 
fotografia num dos m

Gerir várias ch
A capacidade de ger
simultâneo e de fa
depende do operador

Efectuar uma seg
Pode efectuar uma s
chamada activa ou du
Quando estiver ao te
seleccione um contac
(. A primeira cha
número é apresentad
segundo número é en
para aceder às opções 
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terceira chamada
ll and have one call on hold, you can
d call. To do so, you must either end
 or introduce the new caller to a

 limitado a duas comunicações em
 activa e outra em espera).

ssociada a subscrição.

e conferência é activada através da
rias chamadas ou a partir de um
madas de múltiplos interlocutores.
 até cinco pessoas ao mesmo tempo.
rimeira chamada com alguém, de
gunda chamada (consulte acima).

Para rejeitar a chamada.

Para abrir a lista de opções. Pode
seleccionar Aceitar para atender a
chamada de entrada ou Terminar
para terminar a chamada actual,
então atenda a chamada de entrada.
A ligar...

• Trocar para alternar entre chamadas (pode também
premir < ou > para alternar entre as
chamadas).

• Transferência para interligar duas chamadas. Ficará
desconectado logo que a transferência estiver
concluída.

• Conferência para introduzir uma nova pessoa
numa chamada de conferência.

Atender uma segunda chamada
Quando recebe uma segunda chamada quando já
estiver em comunicação, o telefone emite um sinal de
alerta e o ecrã apresenta Cham. espera. Poderá:

Para receber uma segunda chamada, tem de ter
desactivado "Reencam. Cham."  para chamadas de voz
(consulte a página 64) e activado "Chamada em
espera" (consulte a página 63).

Atender uma 
If you are in a ca
also receive a thir
one of the calls
conference.

Este serviço está
simultâneo (uma

Conferência

Funcionalidade a

Uma chamada d
realização de vá
contexto de cha
Permite-lhe falar
1. Efectue a p

seguida, a se

Prima ( Para atender a chamada (a primeira
chamada é colocada em espera).

Prima ) Para rejeitar a chamada.

Prima , 
ou 
L Opções

Para abrir a lista de opções. Pode
seleccionar Terminar para terminar
a chamada actual, então atenda a
chamada de entrada.

Prima )

Prima , 
ou 
L Opções



A ligar...

2. Prima , ou Opções  e seleccione Conferência. 4. Prima ) para desligar todas as chamadas de

amada de entrada durante a
m menos de cinco membros,
va chamada e adicionar este
de Conferência (se já estiverem
s, pode atender a chamada, mas
r à conferência).
8

Repita o processo até os cinco membros estarem
ligados.

3. Seleccione Retirar participan. para excluir um
participante da conferência ou seleccionar
Chamada privada para ter uma chamada privada
apenas com este membro (os outros membros
são colocados em espera).

uma só vez.
Se ocorrer uma ch
conferência e existire
pode aceitar esta no
membro à chamada 
ligados cinco membro
não a poderá adiciona
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o introduzir a palavra 

2 7 2. O ecrã apresenta a
vra de uma lista: Casa.
 ou L para percorrer a lista e
apa.

ra introduzir letras.

ra navegar pela lista de palavras
didatas.

emir uma das três teclas para inserir
palavra seleccionada e, em seguida,
aço.

emir brevemente para espaço atrás,
mir prolongadamente para limpar
o o texto.

ra mudar a letra: letras standard,
núsculas ou MAIÚSCULAS.

ra visualizar a tabela dos símbolos e
ntuação. Em seguida, premir

>> ou < e > para navegar
las três tabelas disponíveis.

ra mudar o modo de T9® para uma
rodução de texto básico a numérico.
Introdução de texto

3. Introdução de texto
O texto pode ser introduzido nos ecrãs de edição de
duas formas diferentes: utilizando a Introdução de
texto assistida T9® ou a introdução de texto normal.
Abaixo discriminadas encontram-se mais informações
sobre as técnicas de utilização para estes dois métodos.

Entrada de texto T9®

A introdução de texto assistida T9® é
um modo de edição inteligente para
inserir um texto num telemóvel.
Permite-lhe inserir um texto mais
rapidamente, antecipando a palavra que

pretende inserir com base nas teclas que premiu.
Prima uma vez as teclas correspondentes às letras
respectivas para escrever a palavra desejada e T9® vai-
lhe sugerindo uma palavra, baseando-se nas teclas
premidas. Se estiverem várias palavras disponíveis de
acordo com as teclas utilizadas, a palavra introduzida
é realçada: prima +/- ou L para navegar
pela lista e prima OK para inserir a palavra.

Como utilizar?
As letras e os símbolos são representados por cada tecla
da seguinte forma:

Exemplo: com
"Capa":
1. Prima 2 

primeira pala
2. Prima +

seleccione C

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463

2 a 9 Pa

L 1>2>3 
ou +/
-

Pa
can

>
1
,

Pr
a 
esp

R
Pr
pre
tod

0 Pa
mi

# Pa
po
L
pe

* Pa
int



Introdução de texto

3. Prima , ou > para confirmar a selecção R Cancelar para limpar uma entrada, premir
a limpar todo o texto.

ntroduzir a palavra 

 (ABC), 2 (ABC), 7
RS), 2 (ABC). Prima ,

estiver concluída.
 e os símbolos estão localizados
escrito na parte lateral.

Premir 
prolonga-
damente

 / : ; " ’ ! ¡ ? ¿ # +
) & £ $ ¥ E 1

 ç 2

3

4

5

6

 Θ Σ 7

8

10

da palavra Capa.

Dictionário
Se a palavra que pretende inserir não se encontrar no
dicionário T9®, pode adicioná-la à base de dados.
Prima L 1>2>3 para navegar para cima na lista até
chegar à entrada representada por vários sublinhados
realçados (_ _ _ _ _).
Prima R Soletrar para abrir um ecrã de edição de
texto normal. Insira a palavra nova sem espaços
utilizando os métodos descritos abaixo e no fim prima
L OK. Em seguida, volta para a mensagem que
estava a escrever e a nova palavra é inserida.

Idiomas
Pode mudar o idioma de entrada quando escrever
uma mensagem, premindo prolongadamente a tecla
#. Os idiomas disponíveis dependem do local de
aquisição do seu telemóvel.

Introdução de texto normal
Prima * para mudar de T9® para a introdução de
texto normal. Este método requer vários batimentos
de teclas para chegar ao carácter pretendido: a letra "h"
é a segunda letra na tecla 4, por isso, terá de premi-
la duas vezes para introduzir o "h". Premir brevemente

prolongadamente par

Exemplo: como i
"Casa":
Prima 2 2 2
7 7 7 (PQ
quando a mensagem 
As letras, os números
em cada tecla, como d

Premir brevemente

1 espaço 1 . , @
- * = % < > ( 

2 a b c 2 à ä å æ

3 d e f 3 é è ∆ Φ

4 g h i 4 Γ ì

5 j k l 5 Λ

6 m n o 6 ñ ò ö

7 p q r s 7 β Π

8 t u v 8 ü ù



11

ir o modo de símbolos
ação. Em seguida,

 ou < e >
egar pelas três tabelas
eis.

Muda o 
idioma 

utilizado na 
edição de 

texto

dar o modo: T9®,
 numérico.

Permite 
também 
alterar o 
modo
Introdução de texto

9 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ 9

0
Para mudar a letra: letras
standard, minúsculas ou
MAIÚSCULAS.

0
#

Para abr
e pontu
premir L
para nav
disponív

* Para mu
básico ou



Negócio

Um ícone no topo do ecrã indica quais as teclas de
ara inserir as operações.
emido 0 para obter o ponto

da calculadora é de 2 casas
para o número decimal superior.

d.
rmite-lhe converter uma soma
a para outra, utilizando a taxa de
pretende. Pode converter uma
ng ou vice-versa. Insira uma taxa
ndente Taxa câmbio e um
l ou Estrang: a soma é
ulada.

permite-lhe criar, gravar e
ventos e guardá-los na agenda.
lerta da agenda está definido
ulte "Som dos alarmes" a
sonoro alerta-o no momento de

capacidade móvel e a memória
dades (lista telefónica, álbum de
. Para verificar a memória
12

4. Negócio

Este menu dispõe de funcionalidades e opções
concebidas para o manter organizado e informado
durante as suas deslocações.

Calculadora
O seu telefone tem uma calculadora integrada
que pode utilizar para efectuar cálculos
básicos. Os números são inseridos através do

teclado e as operações com as teclas de navegação,
como indicado na tabela abaixo:

navegação a utilizar p
Prima e mantenha pr
decimal. A precisão 
decimais e arredonda 

Conversor uni
Este menu pe
de uma moed
câmbio que 

moeda Local em Estra
no campo correspo
montante no Loca
automaticamente calc

Agenda
Este menu 
administrar e
Quando o a

como Ligado (cons
página 46), um sinal 
um evento.

A agenda partilha a 
com outras funcionali
fotos, de sons, etc.)

Adição Prima > ou a tecla *.

Subtracção Prima < ou a tecla * duas
vezes.

Multiplicação Prima + ou a tecla * 3
vezes.

Divisão Prima - ou a tecla * 4
vezes.

Igual Prima a tecla , ou #.
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ntos que precedem esta data são
 vez.

ventos
evento na lista e prima OK ou
a aceder às opções descritas abaixo.

o periódico altera todas as instâncias

tos
vados na sua agenda podem ser
iária, Semanal e Mensal. Seleccione

isualização e premir OK, em seguida
  para apresentar o dia, semana ou

eguinte.

 apagar o evento seleccionado.

 alterar o evento seleccionado.

 transmitir o evento seleccionado
 outro dispositivo compatível com
avermelhos.

 alterar o som associado ao tipo de
me do evento seleccionado.
Negócio

disponível no telemóvel, seleccione Multimédia >
Estado memória.

Criar um novo evento
1. Em Eventos, seleccione <Novo>, em seguida, o

tipo de evento a criar (Férias, Reunião, A fazer).
2. Introduza a hora de início e de fim, bem como a

hora do evento e dê-lhe um nome (por exemplo,
"Reunião com o Silva").

3. Defina um lembrete e uma frequência: alertas
serão activados na hora seleccionada.

O lembrete aplica-se apenas aos eventos Reunião e A
fazer. Será actualizado quando alterar horários locais
(consulte "Relógio internacional" abaixo).

Apagar antigos eventos
Este menu permite-lhe apagar eventos antigos.
Introduza a data de início (passada ou futura) a partir
da qual todos os eventos anteriores serão apagados e
prima OK duas vezes para apagar todos os eventos que
precedem esta data.

Para apagar todos os eventos definidos na agenda,
introduza uma data de início vários anos à frente (por
exemplo, 31 de Dezembro de 2010) para se certificar

de todos os eve
apagados de uma

Administrar e
Seleccione um 
L Opções par

Alterar um event
deste evento.

Vistas de even
Os eventos gra
visualizados em D
um formato de v
utilize < ou >
mês anterior ou s

Apagar Para

Alterar Para

Enviar 
infrav.

Para
para
infr

Alterar 
voz

Para
alar



Negócio

definido em Ligar, pode visualizar a hora pretendida
. local e estrang.

ang
 local a estrangeiro e vice-versa.

e eventos programados são
a horária! Se definir um alarme
oras na zona horária A, tocará
 altere o horário para a zona B.

om
rmite-lhe fazer gravações até 12
endendo do estado da memória
tado memória" a página 18).
para iniciar a gravação. São
ravação de som e uma barra de

rima L Guardar para parar a
guida inserir um nome para o

 + ou - para seleccionar
ário local pretendido.

ite-lhe definir a opção para
ar luz do dia como Ligada ou
ada para uma hora visitante.
14

Relógio internacional
Este menu permite-lhe definir e apresentar a
hora local e a hora estrangeira pretendida.
Tome nota que, se optar por visualizar a hora

local e estrangeira no seu ecrã, a imagem de fundo que
seleccionou não será mais visualizada, mas substituída
pelo fundo standard Relógio internacional.

Definições locais

Relógio internacional
Active esta opção se pretende visualizar a hora local e
a hora visitante no ecrã inactivo. Prima + ou -
para definir a opção Ligar ou Desligar. Quando está

através do menu Mud

Mud. local e estr
Para passar do horário

Defin. internac.

Alarmes, lembretes 
independentes da zon
ou evento para as 9 h
às 9 horas mesmo que

Gravação de s
Este menu pe
minutos, dep
(consulte "Es

Seleccione <Novo> 
visualizadas a janela G
progresso. No fim, p
gravação. Pode de se

Acertar hora Permite-lhe acertar a hora
premindo as teclas apropriadas.

Hora local Mova + ou - para
seleccionar o horário local
correspondente à área do
utilizador.

Hora de verão Permite-lhe definir a opção para
poupar luz do dia como Ligada
ou Desligada para o horário
local.

Hora 
estrang.

Mova
o hor

Hora de 
verão

Perm
poup
Deslig
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 seleccione a frequência: Uma vez,
ó dias úteis.
ccione um dos alertas do alarme: o

 melodia a partir do álbum de sons e

acima para definir outros alarmes.

elógio vai tocar mesmo se tiver o
do e/ou se o volume da chamada

omo Silêncio. Quando o alarme tocar,
ecla para o parar ou feche o telefone
o de silêncio estiver ligado, consulte

ncio
ite-lhe definir o modo de silêncio
esligado. Quando o alarme toca e o

 estiver Ligado:
er tecla (excepto R Parar) para

e temporariamente ou feche o
larme tocará novamente cerca de 7
is.
rar para parar o alarme e a posterior

cio é automaticamente desactivado
ões do alarme.
Negócio

novo ficheiro de som ou aceitar o nome proposto por
defeito, premindo OK. Em seguida, aparece a lista de
opções disponíveis referente à nova gravação.
Prima R Voltar para aceder à lista de todas as
gravações. Quando selecciona um ficheiro de som, é
automaticamente reproduzido num loop. Prima OK
para aceder às opções. Pode Ouvir memo, Alterar nome
ou Apagar, Como som cham., Como aviso de SMS ou
Como lembrete. Pode também enviá-lo por Email,
IrDA ou MMS.

Um sinal de aviso intermitente indica que a sua
gravação está prestes a atingir o tamanho máximo
autorizado. Se não parar a gravação, o ícone vermelho
do envelope informa-o que a sua gravação é
demasiada comprida para ser enviada por MMS.

Despertador
O seu telemóvel dispõe de um alarme
integrado com a opção silêncio. Pode definir
até três alarmes e escolher se pretende repetir

o alarme ou não. Para ajustar um alarme, siga os
seguintes passos:
1. Seleccione um alarme e defina-o como Ligado.
2. Em seguida, introduza a hora e prima OK.

3. Em seguida,
Todos dias, S

4. Por fim, sele
Buzzer ou a
prima OK.

Repita os passos 

O alarme do r
telemóvel desliga
estiver definido c
prima qualquer t
(excepto se o mod
abaixo).

Modo de Silê
Este menu perm
como Ligado ou D
modo de silêncio
• prima qualqu

parar o alarm
telefone. O a
minutos depo

• prima R Pa
repetição.

O modo de silên
após nove repetiç



Negócio

Enviar dados
através de infravermelhos do
eleccionar primeiro o item a
ionar uma imagem, som, nome
bmenu dar-lhe-á então acesso à

ne localizar outro dispositivo
nfravermelhos com o qual
 ocorre automaticamente. As
sentadas no ecrã, para que o
r o processo.

 se o telemóvel não conseguir
itivo antes de o tempo limite ser
ação por infravermelhos for
ncelar o processo.

eceber o telemóvel está pronto
 através de infravermelhos e

dispositivo de infravermelhos o
os, mensagens são apresentadas
 utilizador seguir o processo.

lada se o telemóvel não for
 dispositivo antes de o tempo
 a ligação de infravermelhos for
16

A definição do modo de silêncio aplica-se a todos os
alarmes que tiver configurado.

Infravermelho
O seu telemóvel dispõe de uma porta de
infravermelhos que lhe permite enviar ou
receber dados de e para outros dispositivos

compatíveis com infravermelhos (por exemplo, outro
telemóvel, um computador, um PDA, etc.) através de
uma ligação sem fios.

Os ficheiros protegidos por leis de direitos de autor não
podem ser enviados. Quando ligar a um PC,
certifique-se de que activou a respectiva opção de
infravermelhos.

Posição dos dispositivos
Antes de transmitir os dados entre os 2 dispositivos,
estes têm de estar correctamente posicionados um em
relação ao outro. Certifique-se de que:
• as portas de infravermelhos estão viradas uma para

a outra,
• estão a uma distância máxima de 50 cm um do

outro,
• nada está a obstruir o feixe de infravermelhos.

Para enviar dados 
telemóvel, tem de s
enviar: quando selecc
ou um evento, um su
opção Infravermelho.
Assim que o telefo
compatível com i
comunicar, o envio
mensagens são apre
utilizador possa segui

O envio é cancelado
localizar outro dispos
atingido, se a lig
interrompida ou se ca

Receber dados
Quando selecciona R
para receber um item
aguarda que o outro 
envie. Para enviar dad
no ecrã e permitem ao

A recepção é cance
contactado por outro
limite ser atingido, se
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e aumentar o tempo de vida da
efone (por exemplo durante a noite),
ado em determinadas alturas e voltar
one automaticamente.
 liga, seleccione a opção e prima OK.
e prima OK. Introduza a hora a que
 seu telemóvel se volte a ligar
 e prima OK. Seleccione a frequência
ir de Uma vez, Todos dias ou Só dias
. É visualizada uma mensagem para
ação.

ção de menu destina-se a serviços
os do operador. Entre em contacto
eu operador para mais informações
stas opções.
Negócio

interrompida, se o tamanho do ficheiro for demasiado
grande ou se cancelar o processo.

Guardar dados
É visualizada uma mensagem para o informar que
recebeu um ficheiro. Prima OK para aceder às opções
descritas abaixo.

Liga-desliga
Estes dois menus separados permitem-lhe ligar ou
desligar o seu telemóvel a horas pré-estabelecidas. Esta

opção permite-lh
bateria do seu tel
não ser incomod
a ligar o seu telef
Para ajustar Auto
Seleccione Ligar 
pretende que o
automaticamente
pretendida a part
úteis e prima OK
confirmar a activ

Serviços +
Esta op
específic
com o s
acerca de

Guardar Para guardar os dados, alterar eventual-
mente o nome do ficheiro.

Mostrar Para apresentar os detalhes dos dados
recebidos.

Eliminar Para ignorar os dados recebidos.



Multimédia

acesso às ligações WAP pré-
ione uma ligação e prima
iar.

ermite-lhe gerir os ficheiros de
 no telemóvel. As opções são:

iniciar a aplicação WAP e fazer
wnload de novos ficheiros de

aceder a todos os seus ficheiros
m numa só lista.

aceder aos seus ficheiros de som
feridos.

aceder à lista de amostras de
 protegidos por leis de direitos
tor.

elodias protegidas não podem
viadas nem apagadas.
18

5. Multimédia

Estado memória
Este menu permite-lhe apresentar a
percentagem de memória disponível no
telemóvel. Várias funcionalidades partilham a

capacidade móvel: figuras, sons, memorandos
gravados e etiquetas vocais para comandos de voz,
mensagens guardadas, entradas da lista telefónica e da
agenda, jogos, etc.
Prima OK para verificar o estado da memória. O visor
apresenta a percentagem de memória livre e a
memória total do telemóvel em Kilobytes (KB). Prima
novamente OK para verificar a lista detalhada de
memória utilizada por cada funcionalidade.
O telemóvel é fornecido com vários sons e imagens.
Pode apenas apagar sons ou imagens nas pastas
Melodias pessoais, Figuras próprias ou Minhas fotos,
por exemplo, para disponibilizar memória para os seus
próprios sons e imagens.
Se a mensagem Lista cheia aparecer quando estiver a
guardar um novo item, para conseguir criar ou
adicionar um novo.

Ligações
Este menu dá-lhe 
configuradas. Selecc
L Selec. para a inic

Álbum de sons
Este menu p
som gravados

<Obter 
mais...>

Para 
o do
som.

Ver tudo Para 
de so

Melodias 
pessoais

Para 
trans

Melodia 
standard

Para 
sons
de au

As m
ser en
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otos
u permite-lhe apresentar e modificar
guardadas no telemóvel. As opções
critas abaixo.

tar no tamanho correcto e no formato
óvel as consiga guardar e apresentar
onsultar "Definições" a página 56
es.

Para Apagar o ficheiro de som
seleccionado ou todos os ficheiros de
uma só vez.

ara iniciar a aplicação WAP e fazer o
wnload de novos ficheiros de
agem. Para mais informações,
nsulte a página 28.

ara aceder a todos os ficheiros de
agem numa só lista.

ara aceder às fotos tiradas com a
mara integrada no telefone.

ara aceder às figuras que recebeu no
u telefone.
Multimédia

Uma vez na lista, pode seleccionar de seguida um
ficheiro de som e premir OK para aceder às opções de
menu listadas abaixo. Álbum de f

Este men
as fotos 
estão des

As fotos têm de es
para que o telem
correctamente. C
para obter detalh

Registos Para aceder à lista de gravações de
som.

Enviar por... Para enviar o ficheiro de som
seleccionado através de E-mail
(consulte a página 31), por
Infravermelho (consulte a página 16)
ou MMS (consulte a página 30).
Tome nota que os ficheiros de som
da pasta Registos não podem ser
enviados por MMS.

Como som 
cham.

Para definir o som seleccionado
como chamada.

Como aviso 
de SMS

Para definir o som seleccionado
como Som mensagens . Esta opção
tem de estar activada no menu
Definições > Sons (consulte a
página 46). 

Alterar nome Para Alterar nome do ficheiro de som
seleccionado.

Apagar / 
Apagar tudo

<Obter 
mais...>

P
do
im
co

Ver tudo P
im

Minhas 
fotos

P
câ

Figuras 
próprias

P
se



Multimédia

adicionar texto à fotografia
cionada. Insira o seu texto no
de edição e prima OK. Utilize as
s de navegação para mover o
 no ecrã: prima para mover o
 1 pixel de cada vez, prima
nte algum tempo para mover
els de cada vez.
a R Voltar para voltar ao
r de texto ou L OK para
ar e avançar para a opção
inte.

adicionar um quadro ou ícone
ografia seleccionada.

Anular a última acção efectuada
agem ou para Alterar tudo, ou

cancelar todas as alterações de
 vez. Prima R Voltar para
elar ou L OK para validar.

guardar a fotografia com todas
erações que aplicou.

enviar a fotografia seleccionada
és de Infravermelho, E-mail ou
S.
20

Nas pastas, as imagens são visualizadas como uma lista
de texto. Seleccione uma imagem e prima > para a
ver. Ao premir OK dá-lhe acesso às opções de menu
listadas abaixo.

Figuras 
standard

Para aceder à lista de amostras de
figuras protegidas.

As figuras protegidas não podem ser
enviadas nem apagadas.

Íconos Para aceder à lista de ícones que tiver
transferido.

Enviar por... Para enviar um ficheiro seleccionado
através de E-mail (consulte a
página 31), via Infravermelho
(consulte a página 16) ou MMS
(consulte a página 30). Tome nota
que não pode enviar imagens
protegidas por leis de direitos de
autor.

Def. como 
fundo

Para definir a fotografia seleccionada
como fundo.

Modificar Utilize este menu para aceder às
seguintes opções:

• Adic. 
texto

Para 
selec
ecrã 
tecla
texto
texto
dura
5 pix
Prim
edito
valid
segu

• Gráficos Para 
à fot

• Anular Para 
na im
seja, 
uma
canc

• Guardar Para 
as alt

• Enviar Para 
atrav
MM



21

a TV
enu permite-lhe apresentar as
as listadas no Álbum de fotos
icamente em slides ou manual-
ma) no ecrã principal interno do

um ecrã de TV através do acessório

gação à TV poderá não ser fornecido
 Neste caso, deverá adquiri-lo em
tar "Acessórios autênticos Philips" a
bter detalhes.

mite apresentar manualmente as
gue pela lista de fotografias ao premir
ima > para activar a apresentação
teiro e envie-a para a TV, prima <
lista. Quando uma fotografia for

ma OK ou Selec. para abrir as opções
u 180°).

ite apresentar automaticamente as
 apresentação de slides.
Multimédia

Demonstração
Este menu mostra um pequeno vídeo clip.
Esta opção de menu encontra-se disponível
mesmo se não tiver inserido um cartão SIM.

Ver slides n
Este m
fotografi
(automat

mente, uma a u
telemóvel e/ou n
de ligação à TV.

O acessório de li
com o produto.
separado. Consul
página 71 para o

Manual
Este menu per
fotografias. Nave
+ ou -. Pr
gráfica no ecrã in
para regressar à 
seleccionada, pri
de rotação (90° o

Automático
Este menu perm
fotografias numa

Rodar Utilize esta opção para rodar a
imagem seleccionada de - 90 graus,
+ 90 graus ou + 180 graus.

Ver Para visualizar um ficheiro
seleccionado.

Propriedades Para visualizar as propriedades
(tamanho, formato, resolução, etc.).

Alterar nome Para Alterar nome da fotografia
seleccionada.

Apagar / 
Apagar tudo

Para Apagar o ficheiro seleccionado
ou todos os ficheiros de uma só vez.

As figuras da pasta Figuras standard
não podem ser enviadas nem
apagadas.



Multimédia

1. Seleccione o tempo que vai ser aplicado entre 3. Prima OK para iniciar a apresentação de slides e
a parar.
, a última selecção efectuada é
rdada e pode ser reproduzida
a, mesmo quando sai do menu
22

cada imagem da apresentação de slides (10, 15
ou 20 segundos) e prima OK ou L Selec..

2. Na lista apresentada, seleccione as fotografias ao
premir < ou >. Seleccione
<[Des]marcar> para seleccionar ou
desseleccionar todas as fotografias de uma vez.

R Voltar para 
Em ambos os modos
automaticamente gua
várias vezes de seguid
Ver slides na TV.
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a à rede de acordo com os Defin.
s no menu Definições  > Rede

a 48). Em caso de um erro de ligação,
zado Ir para menu: prima ( ou
a aceder às opções WAP (consulte a

pal
para o primeiro site WAP ao qual
a sessão WAP é iniciada. Na maior

este item de menu encontra-se pré-
i ligar à página principal WAP do
 alterar esta página principal
lte "Opções" a página 25.

ite-lhe guardar os seus endereços de
tos, mudar-lhes o nome e aceder-lhes
rtir da lista.
ões enquanto navega, em seguida,
dores: os campos Nome e URL serão

Para voltar à página anterior.

Para terminar a sessão WAP.
Entretenimento

6. Entretenimento

WAP
Este menu permite-lhe aceder aos serviços
fornecidos pela sua rede, tais como notícias,
desporto, meteorologia, etc.

O seu telemóvel pode ter sido pré-configurado. Se não,
as definições podem ser configuradas "pelo ar", através
do site do clube Philips. Ligue-se a
www.club.philips.com, seleccione o seu país, e, em
seguida Conteúdo telemóvel > Outros serviços > WAP.
Nota: este serviço não se encontra disponível se o seu
país e/ou o telemóvel não aparecer na lista. Neste caso,
contacte o seu operador para mais informações.

Para iniciar uma sessão WAP, seleccione Operador >
WAP > Página principal.

O telemóvel lig
accesso definido
(consulte a págin
no ecrã é visuali
L Opções  par
página 25).

Página princi
Esta é a ligação 
acede quando um
parte dos casos, 
configurado e va
operador. Para
predefinida consu

Marcadores
Este menu perm
sites WAP favori
rapidamente a pa
Prima L Opç
seleccione Marca

Utilize + ou 
-

Para navegar nas páginas
online.

Prima , ou 
L Selec.

Para seleccionar um item
realçado.

Prima 
R Voltar

Prima ) ou 
seleccionar 
Opções > Sair



Entretenimento

automaticamente preenchidos com as informações da ação abaixo descritos aplicam-se

tivar a transferência de imagens
AP.

ar vai acelerar o tempo de
as páginas visitadas.

l
ome do perfil actualmente
 a introduzir o novo nome para
eja apresentado).

a da memória do telefone onde
durante uma sessão WAP são

 fim de lhe enviar cookies ou
ies que tiver recebido.

ra alterar o nome e o endereço
l (comece a introduzir o novo

crã de edição seja apresentado).
24

página na qual está a navegar.
Seleccione Adic. marcador e comece a introduzir o
novo nome, de modo a que o ecrã de edição seja
apresentado. Prima , e, em seguida, efectue o
mesmo procedimento para introduzir o endereço de
URL.
O menu Gerir marcadores permite-lhe Apagar ou
Editar o marcador seleccionado.

Introduzir endereço
Este menu permite-lhe introduzir um endereço de site
WAP e ligar directamente quando o selecciona (uma
forma rápida de aceder a endereços WAP sem os
guardar como marcadores).
Todos os endereços introduzidos neste menu e aos
quais liga pelo menos uma vez, serão apresentados
numa lista. Seleccione um dos itens e prima , para
voltar a ligar à página correspondente, sem ter de
reintroduzir o respectivo endereço completo.

Definições
Para aceder aos sites WAP, deve configurar primeiro
um perfil de ligação WAP.
Seleccionar perfil
Para seleccionar um dos perfis disponíveis, defina
então os acertos de ligação de cada um deles.

Todos os acertos de lig
ao perfil seleccionado.

Opções browser
Para activar ou desac
anexadas a páginas W

A selecção de Deslig
transferência global d

Mudar nome perfi
Para mudar o n
seleccionado (comece
que o ecrã de edição s
Memória
Para esvaziar uma áre
as páginas visitadas 
guardadas.
Cookies
Para Activar a rede a
Limpar a lista de cook
Rede
• Página principal: pa

da página principa
nome para que o e
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ficheiros multimédia para o seu

e entrada Push estiver cheia, uma
lhe para apagar algumas mensagens
gens WAP.

, prima L Opções para aceder a:

ara aceder à página principal.

egressa à página anteriormente
isitada.

vança para a página visitada
eguinte.

ara recarregar a página actualmente
isitada a partir do respectivo
rvidor original.

ara guardar a página WAP
ctualmente visitada como a página
rincipal visitada.

ara guardar imagens incorporadas
as páginas apresentadas no Álbum de
tos.
Entretenimento

• Seleccionar ligação permite-lhe seleccionar um dos
perfis de dados definidos em Definições > Defin.
accesso (consulte a página 48).

• Rede permite-lhe seleccionar o tipo de rede
utilizada pelo perfil seleccionado quando iniciar
uma ligação (consulte a página 48).

• Endereço de proxy e Porta de proxy permite-lhe
definir um endereço e número de porta de gateway
a utilizar quando iniciar uma ligação WAP
utilizando o perfil seleccionado.

• Segurança: para apresentar a lista de Certificados de
segurança instalados (apresente os respectivos
detalhes ou apague-os), utilize Info da sessão ou
Certificado actual.

Mensagens WAP
Este menu permite-lhe ler e gerir mensagens que lhe
foram enviadas automaticamente pela rede e/ou pelo
operador.

Em alguns casos, um sinal vermelho "@" será
visualizado no ecrã para o informar que recebeu uma
nova mensagem Push. Prima , ou L Ler para
a ler ou R Voltar para voltar ao modo de espera.

As mensagens Push incluem links URL para rápido
acesso aos serviços WAP correspondentes: um simples
clique no link, liga-o ao site WAP para navegar e fazer

downloads de 
telefone.

Se a sua caixa d
mensagem pede-
em WAP > Mensa

Opções
Enquanto navega

Página 
principal

P

Voltar R
v

Reen-
caminhar

A
s

Actualizar P
v
se

Guardar 
como página 
principal

P
a
p

Guardar 
como…

P
n
fo



Entretenimento

equipado com o motor de jogos
ite fazer o download de jogos e

 serviço depende da subscrição e
 o seu telemóvel.

r Em 10 segundos  ou Desligar o
rte traseira do telefone.

ispõe de um ambiente de tempo
AVA, o que lhe permite executar
a, tais como jogos transferidos

 iniciar o Java, aparece uma
alertar que a instalação e a
 demorará alguns minutos. Isto
vez.

deve proceder de seguida à
26

Jogo do tijolo
O objectivo deste jogo é destruir os tijolos
batendo-lhes com a bola. A destruição de
todos os tijolos permite-lhe passar para o nível

seguinte.
Seguem-se as teclas utilizadas:

In-Fusio
O seu telemóvel vem 
In-Fusio, que lhe perm
jogar. O acesso a este
do país em que utiliza

Flash
Permite-lhe configura
flash da câmara na pa

Java
O telemóvel d
de execução J
aplicações Jav
na rede.

A primeira vez que
mensagem para o 
configuração do Java
acontece apenas uma 

Definições
Uma vez instalado, 
configuração.

Sair Para terminar uma sessão WAP.

Marcadores
Introduzir 
endereço
Definições
Mensagens 
WAP

Consultar a página 23 para a
descrição destas opções.

4 e 6 Para mover a raquete para a
esquerda ou para a direita.

* e # Para iniciar o jogo lançando a bola
para a esquerda ou para a direita.

0
Para efectuar uma pausa até 2 min.
(após a qual o ecrã volta ao modo
em espera e o jogo é perdido).
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va
ez que seleccionar este menu, prima
ra iniciar. Isto demorará alguns

nela JAVA, pode também:
 para aceder ao conteúdo da Pasta

a  e em seguida prima LMenu e
a jogar os jogos listados,
 L Menu para aceder às opções, o
ermite criar e gerir novas pasta.
stalar para instalar no seu telemóvel
A que tiver transferido: deve sempre
meiro à instalação para poder jogar

ara abandonar a aplicação JAVA, ou
Menu para aceder à lista de opções

l pode mostrar mensagens sobre
"MIDlets" são aplicações ou jogos

mite-lhe introduzir o endereço de
S da rede de dados externa à qual

tende ligar.
Entretenimento

Inicio automático
Permite-lhe definir o início automático de JAVA
como Ligado ou Desligado. Quando está definido
como Ligado, a aplicação JAVA é imediatamente
iniciada a seguir à instalação.
Acesso rede

Aplicações Ja
1. A primeira v
L OK pa
minutos.

2. De volta à ja
- premir ,

predefinid
Selec. par

- ou premir
que lhe p

3. Seleccione In
os jogos JAV
proceder pri
um jogo.

4. Prima Sair p
prima L
disponíveis.

O seu telemóve
"MIDlets". Os 
JAVA.

Rede Para seleccionar o tipo de rede utilizado
ao iniciar uma ligação e para configurar
os acertos correspondentes.
• GSM ou GPRS: o seu telemóvel só

utilizará a rede GSM ou GPRS para
ligações de e-mail.

• Primeiro GPRS: o seu telemóvel
tentará primeiro ligar à rede GPRS e
só depois, à rede GSM, se a rede
GPRS não estiver disponível.

Para seleccionar a opção acima, precisa de ter os
acertos GSM e GPRS configurados. Consulte a
página 48 para obter detalhes.

Conta de 
acesso

Permite-lhe seleccionar um dos perfis
de dados definidos em Definições  >
Rede > Defin. accesso (consulte a
página 48).

Endereço 
DNS

Per
DN
pre
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7. WAP

Este menu permite-lhe aceder aos serviços fornecidos
pelo seu operador, tais como notícias, desporto,
meteorologia, etc.

O seu telemóvel pode ter sido pré-configurado. Se não,
as definições podem ser configuradas "pelo ar", através
do site do clube Philips. Ligue-se a
www.club.philips.com, seleccione o seu país, e, em
seguida Conteúdo telemóvel > Outros serviços > WAP.
Nota: este serviço não se encontra disponível se o seu
país e/ou o telemóvel não aparecer na lista. Neste caso,
contacte o seu operador para mais informações.

Para iniciar uma sessão WAP, seleccione este menu e
prima L Selec. ou OK para iniciar a ligação.

O telemóvel liga à rede de acordo com os Defin.
accesso definidos no menu Definições > Rede
(consulte a página 24). Em caso de um erro de ligação,
no ecrã é visualizado Ir para menu : prima
L Opções para aceder às opções WAP (consulte a
página 25).
Consulte "WAP" a página 23 para mais detalhes sobre
as definições.

Utilize + ou 
-

Para navegar nas páginas
online.

Prima , ou 
L Selec.

Para seleccionar um item
realçado.

Prima 
R Voltar

Para voltar à página anterior.

Prima ) ou 
seleccionar 
Opções > Sair

Para terminar a sessão WAP.
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uando Ligada, esta opção informá-
o-á automaticamente através de

ensagem se a sua mensagem foi
ecebida ou não. Esta funcionalidade
stá associada à subscrição.

uando Ligada, esta opção guardará
utomaticamente as mensagens
nviadas no menu Caixa de entrada.

ara seleccionar o centro de
ensagens predefinido. Se este não

stiver disponível no seu cartão, terá
e introduzir o número do seu
entro de mensagens.

uando Ligada, permite-lhe
dicionar uma assinatura no final da
ua mensagem. Pode Editar, Alterar
u Guardar a assinatura.
Mensagens

8. Mensagens

Definições

Meu Dicionário
Esta funcionalidade permite-lhe enriquecer o
Dicionário T9® utilizado para escrever mensagens.
Para mais informações sobre como utilizar a entrada
de texto T9®, consulte "Entrada de texto T9®" a
página 9. Seleccione <Novo> para criar e guardar uma
palavra nova, ou <Apagar tudo> para apagar o
conteúdo do dicionário de uma só vez.

SMS

Caminho da 
resposta

Quando Ligada, esta opção permite-
lhe transmitir o número do centro de
mensagens juntamente com a
mensagem. O destinatário pode de
seguida responder utilizando o seu
próprio centro de mensagens em vez
do dele. Isto aumenta a velocidade de
transmissão. Esta funcionalidade
está associada à subscrição.

Relatório de 
entrega

Q
l
m
r
e

Auto-
guardar 
SMS

Q
a
e

Centro 
msgs.

P
m
e
d
c

Assinatura Q
a
s
o



Mensagens

utomático: um novo MMS é
uardado directamente na Caixa
e entrada. Seleccione o MMS e
rima > para ouvi-lo.

 modo é desactivado quando em
ming.

 seleccionar o tempo que o
S estará guardado no servidor,
hora a 1 semana (máximo).
é útil nos casos em que o

inatário não está ligado à rede (e
pode receber a mensagem
iatamente).

 opção pode ser definida como
o ou Desligado e informa-o
vés de um SMS) quando o
o do MMS que enviou tiver
do alteração, ou seja, se tiver
 lido ou apagado.
30

MMS
Este menu permite-lhe Activar, Modificar ou Alterar
nome de um dos perfis de MMS disponíveis. O seu
telemóvel pode ter sido pré-configurado. Para alterar
as definições, escolha um perfil de MMS na lista e
seleccione Modificar para aceder às definições descritas
abaixo.
Definições aplicação

Prazo de 
validade

Para seleccionar o tempo que as suas
mensagens ficam guardadas no
centro de mensagens. Isto é útil nos
casos em que o destinatário não está
ligado à rede (e não pode receber a
mensagem imediatamente). Esta
funcionalidade está associada à
subscrição.

Modo 
recepção

Permite-lhe escolher de entre:
• Manual: a ligação ao servidor é

feita de forma manual
seleccionando uma notificação
na Caixa de entrada,
seleccionando Ler para
descarregar e, em seguida,
Reproduzir.

• A
g
d
p

Este
roa

Prazo de 
validade

Para
MM
de 1
Isto 
dest
não 
imed

Ler relatório Esta
Ligad
(atra
estad
sofri
sido
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rede

ite-lhe Activar, Modificar ou Alterar
 perfis de e-mail disponíveis. O seu
er sido pré-configurado. Para alterar
olha um perfil de e-mail na lista e

car para aceder às definições descritas

tas tiver sido pré-configurada, pode
não permitindo a alteração do nome.

ara escolher um perfil de ligação de
ntre os que definiu (consulte
Defin. accesso" a página 48).

ara seleccionar o tipo de rede
tilizado ao iniciar uma ligação:
SM, GPRS ou Primeiro GPRS.

ara introduzir o endereço MMS do
ervidor ao qual irá ligar.

ara introduzir o endereço IP assim
omo o número de porta do gateway
o servidor.
Mensagens

Definições da 

E-mail
Este menu perm
nome de um dos
telemóvel pode t
as definições, esc
seleccione Modifi
abaixo.

Se uma das con
estar bloqueada, 

Relatório de 
entrega

Esta opção pode ser definida como
Ligado ou Desligado e informa-o
(através de um SMS) sobre o estado
da entrega, por exemplo, se o seu
MMS foi recebido ou rejeitado.

Auto guardar Esta opção pode ser definida como
Ligado ou Desligado e permite
guardar automaticamente as
mensagens enviadas do menu Caixa
de saída.

Tempo de 
visualização

Permite-lhe seleccionar a duração
entre cada página do MMS.

Ocultar id Para Ocultar sempre ou Nunca
ocultar a sua identificação (ou seja, o
seu número de telefone) aos
correspondentes dos seus MMS. 

Rejeitar 
publicidade

Para configurar a opção Ligar ou
Desligar. Quando está em Ligar,
receberá menos mensagens
publicitárias da rede.

Acesso á 
rede

P
e
"

Rede P
u
G

Centro 
MMS

P
s

Endereço 
Gateway
Porta 
Gateway

P
c
d



Mensagens

Seleccionar ligação Definições GPRS
 for como uma ligação dial-up

ão GPRS seria o equivalente à
S (ou Serviço Geral de Pacotes
rotocolo para enviar dados a
tilizando um sinal de rádio.
 ligação GPRS, poderá vir a

 de utilizador e de uma palavra-
as ligações GPRS funcionarem

cisará de fornecer o APN (NPA)
e Acesso).

permite-lhe escolher o modo de

vel só utilizará a rede GSM para

óvel só utilizará a rede GPRS
ail.

seu telemóvel tentará primeiro
. Se não houver nenhuma rede
este tenta de seguida ligar-se à

ades funcionarem, deve inserir
rrespondentes.
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Antes de consultar os seus e-mails, precisa configurar
primeiro a sua ligação à Internet.
Definições GSM
Quando utilizar uma ligação à Internet por GSM, o
seu telemóvel marca um número fornecido pelo seu
operador e os dados são enviados e recebidos através
dessa ligação, tal e qual como uma ligação dial-up à
Internet a partir de um PC. Os parâmetros de ligação
GSM estão descritos na tabela abaixo.

Se a utilização de GSM
à Internet, uma ligaç
banda larga. O GPR
por Rádio) é um p
maiores velocidades u
Para configurar uma
precisar de um nome
passe, apesar de algum
sem estes dados. Pre
(ou Nome de Ponto d
Rede
Esta opção de menu 
ligação à Internet.
• GSM: o seu telemó

ligações de e-mail.
• GPRS: o seu telem

para ligações de e-m
• Primeiro GPRS: o 

ligar à rede GPRS
GPRS disponível, 
rede GSM.

Para estas funcionalid
primeiro os acertos co

Número 
de 
telefone

É o número que o seu telemóvel marca
para estabelecer uma ligação. Escolha
primeiro entre ISDN (RDIS) (Rede
Digital com Integração de Serviços) ou
Analógico e, em seguida, insira o
Número de telefone fornecido pelo seu
operador. 

Login & 
Password

O login e a password são fornecidos
pelo seu operador para aceder a este
serviço.

Auto 
desligar

Insira o tempo de inactividade após o
qual o telefone concluirá auto-
maticamente a chamada (se uma
ligação estiver em curso). O período
deve ser superior a 30 segundos.
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necedor de serviço móvel para enviar

ar
ite-lhe gerir a recepção da difusão de
smitida regularmente a todos os
rede. Dá-lhe acesso às seguintes

 número da porta do servidor
OP 3. É habitualmente a porta 110.

 número da porta do servidor
MTP. É habitualmente a porta 25.

 endereço IP do seu Servidor de
omes de Domínios.

 autenticação SMTP está
abitualmente em Desligar. Contacte
 seu fornecedor para mais
formações.

ara seleccionar o tipo de mensagens
ue pretende visualizar permanente-
ente no ecrã de espera (neste caso,
troduza o tipo, tanto no menu
ódigo da zona como Tópicos).
Mensagens

Servidor E-mail
Para configurar os acertos necessários para ligar ao
serviço de e-mail.

Deve obter os endereços de POP3 e SMTP junto do
seu fornecedor de serviço de e-mail.
Se pretende utilizar uma ligação GPRS para aceder
ao seu e-mail, pode vir a precisar de utilizar o servidor

SMTP do seu for
e-mails.

Avançado

Difusão celul
Este menu perm
mensagens tran
subscritores na 
opções:

Password A palavra-passe para aceder à sua conta
de e-mail.

Endereço 
Email

O seu endereço de e-mail.

Endereço 
SMTP

O endereço do Protocolo Simples para
Transferência de Correio (SMTP). É o
servidor para o envio do seu correio e
está habitualmente no seguinte formato
smtp.seuemail.com.

Endereço 
POP3

O endereço do Protocolo dos Correios
(POP). É o servidor para a recepção do
seu correio e está habitualmente no
seguinte formato pop3.seuemail.com.

Login O login (ou nome de utilizador) para
aceder à sua conta de e-mail.

Porta POP3 O
P

Porta SMTP O
S

Endereço 
DNS

O
N

Autentic. 
SMTP

A
h
o
in

Códigos de 
zona

P
q
m
in
C



Mensagens

Este menu permite enviar e-mails a um ou mais
o tempo, incluindo com um

figura jpeg. Uma vez recebidas,
 ser reencaminhadas e os anexos
ftware apropriado.

ar correio antes de enviar o seu
o envio enquanto este ainda está
 do e-mail é apagado sem ser

eccionar o(s) destinatário(s) do
ail, caso tenha introduzido os
os de e-mail para contactos
os na lista telefónica do
 (consulte "Agenda telefónica"
57).

de adicionar endereços,
ne um deles e prima , para
 endereço de e-mail Apagar o
da lista.

cionar um contacto da lista
ca do SIM, uma janela de
irá permitir-lhe introduzir um
o de e-mail.
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Criar mensagem

Nova E-mail
Se não estiver incluído no contrato de serviços, deve
subscrever-se a um serviço de correio electrónico para
poder enviar e receber e-mails. Neste caso, todos os
parâmetros são comunicados pelo operador.

destinatários ao mesm
anexo, tal como uma 
as mensagens podem
visualizados com o so

Se sair do menu Envi
e-mail ou se cancelar 
em curso, o conteúdo
guardado.

Recepção Para definir a recepção de mensagens
de difusão celular como Ligada ou
Desligada.

Tópicos Para definir o tipo de mensagens que
pretende receber. Para configurar um
tópico, seleccione <Novo>, introduza
o código fornecido pelo seu operador
e, caso pretenda, associe um nome.
Pode também seleccionar um tópico
existente na lista que possa alterar
nome, alterar o seu código ou apagar.

Pode introduzir até 15 tópicos
diferentes na lista. Para obter os
códigos correspondentes aos diferentes
tópicos, contacte o operador.

Adicionar 
endereços

Para sel
seu e-m
endereç
guardad
telefone
a página
Depois 
seleccio
Alterar o
mesmo 

Se selec
telefóni
edição 
endereç
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ensagem de texto e prima OK para
uintes opções:

 2 anexos de 2 tipos diferentes
 a sua mensagem. Imagens e

uras são exclusivas: se seleccionar
imação e depois uma imagem, apenas
a em consideração e vice-versa.

Para adicionar outro(s) destina-
tário(s) da sua lista de contactos ou
inserir um número de telefone. Se
pretende modificar ou eliminar um
contacto, seleccione-o e prima OK.

Para escrever a sua mensagem.

Para guardar a mensagem actual
e seus anexos, caso existam no
menu Arquivo.

Para enviar a mensagem actual.

Para anexar uma melodia.

Para anexar uma imagem ou
uma animação.

Para alterar o idioma do texto.
Mensagens

Só pode anexar uma imagem (JPEG, GIF ou BMP)
ou um som de cada vez. Se aceitar uma chamada de
entrada enquanto escreve um e-mail, o menu é
fechado e o telefone volta ao modo de espera quando
desliga a chamada.

Nova mensagem
Para compor e enviar um SMS, proceda da seguinte
forma:
1. Seleccione Criar mensagem > Nova mensagem,

em seguida Int. nº de telef. ou Da agenda e prima
L Selec. ou ,.

2. Insira um número ou seleccione um contacto e
prima ,, em seguida seleccione uma das
seguintes opções:

3. Insira a sua m
aceder às seg

Pode enviar até
juntamente com
animações e fig
primeiro uma an
a imagem será tid

Validar 
lista

Permite-lhe criar a sua mensagem.
Introduza o assunto e texto, em
seguida, prima , para aceder às
seguintes opções:
• Adicionar som ou Adicionar gráfico

para anexar um som ou uma figura
ao e-mail,

• Enviar agora para enviá-la ao(s)
destinatário(s) seleccionado(s),

• Modificar para voltar a criar o
e-mail.

Adicionar 
destina-
tário

SMS

Guardar

Enviar agora

Adicionar 
som

Adicionar 
gráfico

Introd. 
idioma



Mensagens

Estão disponíveis as seguintes opções quando criar
S:

 passar para a página seguinte/
rior. Tome nota que esta opção
parece se o MMS contiver mais
ue um slide.

 editar e alterar ou introduzir o
nto da mensagem.

 apagar a página seleccionada
existir mais do que uma na
sagem).

 pôr a mensagem em
isório, a qual pode editar,
luir e enviar mais tarde.

 pôr a mensagem em modelo, a
 pode utilizar como base para
o MMS (por exemplo, o tipo de
sagem "Feliz aniversário").

 ter uma vista prévia da
sentação de páginas que criou.
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As figuras e sons protegidos por leis de direitos de autor
não podem ser enviadas por SMS.

Novo MMS
Quando seleccionar Novo MMS, é-lhe pedido
primeiro para inserir o contacto para quem pretende
enviar o MMS. Pode seleccionar um ou mais
contactos existentes, inserir um novo número de
telefone ou um novo endereço de e-mail.
Em seguida, ser-lhe-á pedido para Validar lista. No
ecrã de criação MMS, cinco ícones permitem-lhe
adicionar uma Figura, adicionar Texto, adicionar Som,
Enviar a mensagem ou aceder às Opções MMS. Utilize
+ ou - para se deslocar de uma opção para
outra e prima , ou L para aceder ao menu.
1. Criar a sua mensagem: adicione uma Figura, a

Texto e/ou um Som. Prima > para criar mais
slides.

2. Aceda às Opções do MMS (consulte abaixo).
3. Seleccione Enviar agora para enviar o MMS ao(s)

destinatário(s) seleccionado(s).
As fotografias são seleccionadas a partir do Álbum de
fotos. Não é possível enviar fotografias protegidas por
copyright via MMS. Os sons podem ser escolhidos das
melodias no Álbum de sons.

novas mensagens MM

Página 
seguinte / 
Página 
anterior

Para
ante
só a
do q

Editar 
assunto

Para
assu

Apagar 
página

Para
(se 
men

Pôr em 
provisório

Para
prov
conc

Pôr em 
modelo

Para
qual
outr
men

Vista prévia Para
apre
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ou Anterior) aparecer no fim (ou no
lista, é porque existem outros
e e-mail pendentes: seleccione uma
isponíveis e prima , para recebê-

m cabeçalho e prima , para
 Detalhes. Os seguintes ícones de
 aparecer em cada cabeçalho:

uver nenhum ícone a seguir ao
pode premir , e seleccione
il para descarregar o e-mail. Repita
ão para descarregar cada e-mail
nte a cada cabeçalho seleccionado.
e recebeu contiver anexos (uma
eiro de texto ou outro e-mail), serão
 um ícone específico:

e-mail é demasiado grande (mais de
 KB) e não pode ser descarregado.

e-mail está marcado para ser
gado (consulte a página 39).

 os detalhes do cabeçalho de e-mail
 hora, endereço de e-mail do
te, etc.), prima , para visualizar
talhes.
Mensagens

Assim que a mensagem estiver concluída, seleccione
Enviar agora e prima ,. Uma barra de evolução
permite-lhe seguir o envio da sua mensagem, prima
L Cancelar se pretende cancelar o envio. Se tiver
posto o MMS em provisório, estará disponível a partir
do menu Provisórios. Se tiver enviado o MMS,
encontra-se disponível na Caixa de saída no caso de ter
activado as opções Auto guardar (consulte abaixo).

Caixa de entrada

E-mail
Este menu permite-lhe ligar à caixa de correio e
descarregar os cabeçalhos (linha do remetente e do
assunto) de e-mail do servidor. Em seguida, pode
optar por receber os e-mails correspondentes.
1. Seleccione Abrir caixa de correio: o seu telefone

liga-se automaticamente ao servidor de e-mail e
descarrega a lista de cabeçalhos de e-mail, caso
existam (cinco de cada vez).

2. Se Próximo (
início) da 
cabeçalhos d
das opções d
las.

3. Seleccione u
visualizar os
estado podem

4. Se não ho
cabeçalho, 
Receber ma
esta operaç
corresponde

Se o e-mail qu
imagem, um fich
identificados por

Tempo de 
visualização

Para alterar o valor do tempo de
visualização definido em Definições
> Definições aplicação (consulte a
página 30) e para definir um tempo
de espera entre cada página.

O 
50

O 
apa

Contém
(data e
remeten
estes de



Mensagens

mensagens, etc.) para libertar espaço de memória e
 figura.
de não aceitar um ficheiro de
 no formato certo. As imagens
to JPEG, BMP ou GIF.

8 x 160 pixels (as dimensões do
 transferir imagens do seu
pode utilizar um programa de
a criar imagens com o tamanho

beçalho de e-mail e prima ,
uintes opções:

 adicionar o endereço de e-mail
remetente à lista telefónica,
o quando ainda não
rregou o respectivo e-mail.
cione <Novo> para criar um
 contacto, ou um nome na lista

 adicionar ou alterar o endereço
mail.
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Deve fazer o download e guardar uma figura antes de
poder visualizá-la no Álbum de fotos . Se não existir
suficiente espaço na memória para guardar a nova
figura, terá de apagar outros itens (imagens, sons,

poder guardar a nova
O seu telemóvel po
imagem se não tiver
devem estar no forma

O tamanho ideal é 12
ecrã). Se estiver a
computador de casa, 
edição de imagem par
certo.

5. Seleccione um ca
para aceder às seg

O texto do próprio e-mail pode ser
visualizado como um anexo, prima ,
para o ler (não existem opções avançadas
neste caso).

Um ficheiro de texto (apenas texto, formato
".txt") está anexado ao e-mail, prima ,
para o ler (não existem opções avançadas
neste caso).

A aplicação necessária para gerir este anexo
não está disponível no seu telefone, ou o
e-mail é demasiado grande para ser
descarregado.

Existe outro e-mail anexado ao que recebeu.
Podem ser anexados até cinco e-mails
sucessivamente, no entanto não encontrará
mais opções avançadas.

Existe uma figura anexada a este e-mail.
Seleccione-a na lista e prima , duas
vezes para a guardar no telefone (pode
mudar-lhe o nome, caso pretenda).

Adicionar 
aos 
nomes

Para
do 
mesm
desca
Selec
novo
para
de e-
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Para apagar a mensagem
seleccionada.

Para guardar mensagens na
memória do telefone. Em seguida,
poderá consultá-las em
Mensagens > Mensagens >
Arquivo. Mudar uma mensagem
para a lista de arquivos apaga-a da
lista para Ler mensagem.

Para responder ao remetente.

Para remeter a mensagem
seleccionada. Toma note que os
anexos não podem ser reenviados.

Para ligar em mãos livres a quem
enviou a mensagem.

Para ligar a quem enviou a
mensagem.

Para guardar o número do
remetente caso venha anexado à
mensagem.
Mensagens

SMS
A sua caixa de entrada de MMS lista todos os SMS
lidos Ler e não lidos Não ler SMS. Para ler uma
mensagem, seleccione-a e prima L R Ler ou
,. Prima Opções para aceder às seguintes opções:

Tem de ter seleccionado a lista
telefónica do telefone neste caso; este
item de menu NÃO aparece se tiver
seleccionado a lista telefónica do
cartão.

Apagar Para marcar o e-mail a apagar
(seleccione esta opção novamente
para desmarcar). Quando sai do
menu E-mail, ser-lhe-á pedido que
confirme o apagamento do(s)
item(ns) seleccionados do servidor
de e-mail.

Respon-
der

Para responder ao remetente (Cujo
endereço será automaticamente
adicionado à lista).

Remeter Para reencaminhar o e-mail
descarregado para outra pessoa.

Apagar

Mover para 
arquivo

Responder

Reencaminhar

Ligar mãos 
livres

Ligar de volta

Guardar 
número



Mensagens

S a descarregar for maior do que
el no telefone, terá de libertar

dados (figuras, sons, etc.).
mória" a página 18.

a de MMS lista todos os MMS
s Não ler MMS, Notificações,
Ler relatórios. Para ler uma

-a e prima >. Prima , ou
der às seguintes opções:

MS, prima L Opções  para

ra voltar ao modo automático:
MS é reproduzido como uma

resentação de páginas contínua.

ra reencaminhar o MMS
eccionado para outra pessoa.

ra visualizar os detalhes da
nsagem seleccionada
manho, data, etc.).

ra apagar o MMS seleccionado.

ra voltar ao modo automático:
MS é reproduzido como uma

resentação de páginas contínua.
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MMS
Se alguém lhe enviar um MMS, será informado por
um ícone e um sinal de alerta. Se o remetente da
mensagem tiver solicitado um Ler relatório, ser-lhe-á
pedido que o envie ou não. Quando recebe um MMS,
aparece uma mensagem de aviso no ecrã a informá-lo
que está disponível na Caixa de entrada.

Se o tamanho do MM
a memória disponív
memória apagando 
Consultar "Estado me

A sua caixa de entrad
lidos Ler e não lido
Relatórios entrega e 
mensagem, seleccione
L Opções para ace

Após ter aberto um M
aceder ao seguinte:

Nr. extraído Para extrair um número incluído
na própria mensagem, se este
número estiver entre aspas
(podem ser incluídos e extraídos
vários números). Este menu só é
visível se houver um número a
extrair.

Guardar 
melodia

Para guardar a melodia que foi
enviada com a mensagem. Este
menu só é visível se houver uma
melodia a extrair.

Guardar gráfico Para guardar o gráfico e/ou
animação que foram enviados
juntamente com a SMS. Este
menu só é visível se houver uma
imagem a extrair.

Abrir 
mensagem

Pa
o M
ap

Remeter Pa
sel

Detalhes do 
MMS

Pa
me
(ta

Apagar Pa

Abrir 
mensagem

Pa
o M
ap
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MS antes de guardar ou enviar a sua
 Reproduzir, Editar, Enviar, visualizar
talhes e Apagar provisórios.

ensagens postas em modelos. Pode
r e Apagar estas mensagens.

nsagens pré-configuradas, tais como
ra" ou "Liga-me de volta por favor".
 directamente a partir deste menu,
er.

ída

a MMS
nviadas ou criadas mas ainda Não
eproduzir, Apagar ou visualizar os

s as mensagens, Enviar ou Remeter as
lguém.

e guardou só podem ser enviadas a
 Provisório ou Caixa de saída. NÃO
m item (quer seja uma mensagem,
Mensagens

NÃO apague as notificações antes de receber o MMS,
ou nunca o conseguirá fazer. As notificações são
automaticamente apagadas assim que recebe o MMS
completo.

Provisórios
Lista todas as mensagens MMS e SMS postas em
provisórios, ou automaticamente guardadas se sair do

menu MMS ou S
mensagem. Pode
os respectivos De

Modelos

MMS
Lista todas as m
Reproduzir, Edita

SMS
Lista todas as me
"Estou à tua espe
Ao seleccioná-las
evita de as escrev

Caixa de sa

Caixa de saíd
Lista as MMS E
enviadas. Pode R
Detalhes de toda
mensagens para a

As mensagens qu
partir das pastas
pode recuperar u

Página seguinte 
/ anterior

Para passar para a página seguinte
ou anterior. Também pode
premir < ou > ao visualizar
o MMS no modo manual. Tome
nota que esta opção só aparece se
o MMS contiver mais do que um
slide.

Guardar 
imagem

Para desanexar a figura da página
actual e guardá-la no Álbum de
fotos.

Guardar som Para desanexar o som da página
actual (se um som tiver em anexo)
e guardá-lo no Álbum de sons.

Sair Para fechar o MMS e voltar à lista
de opções.



Mensagens

notificação ou relatório) que tenha apagado. Prima listadas nesta pasta, ou Editar a mensagem
viar a outra pessoa. No fim da
tudo> permite-lhe apagar todas

 só vez. Convem apagar todas as
ara libertar espaço de memória
r novas mensagens.
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R Voltar para cancelar o apagamento.

Caixa de saída SMS
Lista os SMS que foram guardados,
independentemente se foram enviados ou não. Pode
Apagar ou Remeter qualquer uma das mensagens

seleccionada para a en
lista, o item <Apagar 
as mensagens de uma
mensagens antigas p
para que possa recebe
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cionar e activar um dos formatos de
 quer Ocidental quer Tailandês.

ccionar o seu horário local actual.
o menu, ser-lhe-á apresentado um
de pode navegar com as teclas de
ima e para baixo. Cada fuso horário
 de acordo com a sua posição

 meridiano de Greenwitch (GMT) e
des dentro dessa zona.

á-lhe um acesso directo às
que consomem mais energia e
r de uma forma rápida as definições,

m o tempo de vida da sua bateria.

aior parte das funções no menu
nta o tempo de vida da bateria.

enu permite-lhe aceder às
lidades relacionadas com a segurança
lemóvel e aos dados que lá guardou.
Definições

9. Definições

Este menu permite-lhe alterar os acertos relacionados
com cada opção disponível (sons, data e hora,
segurança, etc.) e personalizar o telefone.

Data e hora

Hora de verão
Permite-lhe acertar as poupanças da luz do dia como
Ligada (no horário de Verão) ou Desligada (no horário
de Inverno). Se a opção de poupar luz do dia estiver
Ligada e acertar a hora para as 12:00, esta mudará
automaticamente para as 11:00 quando seleccionar a
opção Desligada.

Acertar hora
Permite-lhe acertar a hora com o teclado ou as teclas
de navegação.
Deve seleccionar o seu Horário local e activar Hora de
verão (se apropriado) antes de acertar a hora.

Acertar data
Permite-lhe acertar a data premindo as teclas
numéricas apropriadas ou as teclas de navegação.

Formato data
Permite-lhe selec
data disponíveis,

Hora local
Permite-lhe sele
Quando entrar n
mapa-mundo on
navegação para c
está identificado
relativamente ao
às principais cida

Autonomia
Este menu d
funcionalidades 
permite-lhe altera
aumentando assi

Desactivar a m
Autonomia aume

Segurança
Este m
funciona
do seu te



Definições

Alterar códigos este será automaticamente bloqueado de acordo com
ccionado.

o teclado é automaticamente
 recebe uma chamada.

a lista de nomes específica,
úblicos, e restringir as chamadas
opção Restrição de chamadas.

está associada à subscrição e
2 (consulte a página 44).

ite-lhe consultar, editar e
ificar a lista Nomes públicos
és de um código PIN 2.

ite-lhe restringir as chamadas
Nomes Públicos quando é
cionado Só nr. público.

 função está associada à
crição e requer um código
2 (consulte a página 44). Esta
o também se pode aplicar às
ões de WAP e e-mail através de
S.
44

Permite-lhe alterar os códigos PIN e PIN 2, bem como
o Código de bloqueio da chamada. Dependendo do
cartão SIM, algumas funcionalidades ou opções
podem requerer um código secreto PIN 2, fornecido
pelo operador.

Se introduzir um código PIN 2 errado 3 vezes, o
cartão é bloqueado. Para desbloqueá-lo, solicite o
código PUK 2 do seu operador ou revendedor. Se
introduzir um código PUK errado 10 vezes seguidas,
o cartão SIM ficará bloqueado e inutilizado. Se isso
acontecer, contacte o operador ou revendedor.

Protecção PIN
Isto permite-lhe definir a protecção PIN como Ligada
ou Desligada. Quando no modo Ligada, ser-lhe á
pedido que introduza o código PIN quando liga o
telefone.

Não pode alterar o código PIN se esta opção estiver
Desligada.

Bloquear teclado
Para Desligar o seu teclado ou para seleccionar um
bloqueio imediato ou retardado. Ao seleccionar uma
das opções de atraso, e se desbloquear
temporariamente o seu teclado premindo a tecla #,

o tempo de atraso sele

Em todos os casos, 
desbloqueado quando

Nomes públicos
Permite-lhe gerir um
denominada Nomes p
a esta lista através da 

Esta funcionalidade 
requer um código PIN

Nomes 
públicos

Perm
mod
atrav

Restrição de 
chamadas

Perm
aos 
selec

Esta
subs
PIN
opçã
ligaç
GPR
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e silêncio, o alerta vibratório será
das teclas desactivado (os outros itens
e acordo com as definições Pessoais).
ão terminar, seleccione Pessoal para
s acertos habituais. Os detalhes de
 perfil são apresentados quando
rfil.
ociar uma tecla de função a um perfil
rima prolongadamente a tecla 3
rior). Ao premir prolongadamente a
activa-a e volta às definições pessoais .
ações, consulte "Teclas de funções" a

ue aparece no campo Pessoal está
forma como configurou o seu

amada
ão permite-lhe ajustar o volume do
e. Prima + ou - para ajustar o
da sua chamada de Silêncio para
.

Definições

Bloquear chamada
Permite-lhe limitar a utilização do seu telefone a
determinadas chamadas através do bloqueio. Isto
pode ser aplicado tanto às Chamadas de entrada
(Todas chamadas ou Em roaming), como às Chamadas
de saída (Todas chamadas, chamadas Internacional e
Só internacional). Em ambos os casos, a opção
Cancelar aplica-se imediatamente a todas as chamadas.
A opção Estado actual permite-lhe saber se um tipo de
chamada está bloqueado ou não.

Esta função é dependente da rede e requer um código
de bloqueio específico fornecido pelo seu fornecedor de
serviços.

Info pessoal
Permite-lhe proteger, com um código definido por si,
as suas Mensagens, Agenda ou Info chamadas e
impedir que sejam lidas por alguém que está a utilizar
o seu telefone.

Perfis
Um perfil é um grupo de acertos pré-
determinados que lhe permite adaptar
rapidamente o seu telefone ao seu ambiente

alterando imediatamente vários acertos. Por exemplo,
se seleccionar Reunião, o volume da chamada passará

para o modo d
activada e o som 
serão definidos d
Quando a reuni
reactivar todos o
cada acerto de
selecciona um pe
Pode também ass
(por exemplo, p
para activar Exte
mesma tecla, des
Para mais inform
página 49.
A informação q
dependente da 
telemóvel.

Sons

Volume da ch
Esta opç
seu toqu
volume 
Crescente



Definições

Som chamada • Agenda: quando chega o momento de um evento
 agenda,

s, quando uma chamada não for

ndo a bateria está fraca e é
ar,
 som de alerta que toca todos os
a chamada para administrar a
 chamadas (quem efectua a
gue ouvir o aviso sonoro).
ccione o item/os itens da sua
 ou >.

 definir os alertas sonoros como
 NÃO os próprios alertas. Por
alerta da Agenda como Desligada
e de apresentar o ecrã do Alarme
amado um), mas o som
rá tocado.

a vibração como Ligada ou
ecebe uma chamada, quando
e um evento definido na agenda,
mensagem e quando o alarme
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Permite-lhe seleccionar um som da chamada. A lista
também inclui sons gravados e melodias guardadas.
Percorra a lista e espere até ouvir a melodia
seleccionada ser tocada.

Som das mensagens
Permite-lhe definir um alerta como Ligado ou
Desligado, sempre que receber uma nova mensagem.
Quando no modo Ligado, pode seleccionar o aviso
pretendido da lista de sons.

Equalizador
Esta opção permite-lhe escolher entre diversos acertos
de áudio. Está também disponível no decorrer de uma
chamada. Percorra a lista e espere alguns segundos
para ouvir a diferença.

Sons de animação
Permite-lhe Ligar ou Desligar os sons do seu telemóvel
quando o liga ou desliga.

Som das teclas
Permite-lhe ligar o som das teclas como Ligado ou
Desligado.

Som dos alarmes
Permite-lhe configurar os sons de alerta para os
seguintes itens:

programado na sua
• Chamadas perdida

atendida,
• Bateria fraca: qua

necessário recarreg
• Som de minuto um

minutos durante 
duração das suas
chamada não conse

Seleccione ou dessele
opção, premindo <

Este menu só permite
Ligado ou Desligado,
exemplo, ao definir o 
não impedirá o telefon
(caso tenha progr
correspondente não se

Vibração
Permite-lhe definir 
Desligada quando r
chegou o momento d
quando recebe uma 
toca.
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guardado no seu telefone e que

ver em Desligar activa automatica-
onómico, por exemplo, se apenas for
ra actual num fundo branco. Este
 autonomia do seu telefone (aumenta
a bateria).

r o Screen Saver em Ligar, seleccione
 lista que aparece no ecrã, premindo

 (poderá desseleccioná-la ao premir
e em seguida prima - para ir para
agem.
ccionado as imagens que pretende,
para activar o Screen Saver.

 várias imagens (até 10) a fim de
apresentação de diapositivos. Ao

só imagem como Screen Saver, será
as essa imagem.

traso p/ iniciar e prima + ou
scolher o atraso. Quando em modo
rá iniciado o Screen Saver de acordo
 limite que definiu.

, seleccione o Tempo exposição e
. As imagens da apresentação de
Definições

A vibração está sempre Desligada quando liga o
carregador ou o Adaptador de isqueiro.

Silêncio
Quando este modo Ligado, todos os alertas estão
desactivados e a vibração está activa.

O modo de Silêncio também se aplica ao som das teclas.

Ecrã
Este menu permite-lhe configurar a
visualização dos menus no ecrã.

Fundo
Permite-lhe definir o fundo do ecrã principal como
Ligado ou Desligado. O fundo do ecrã não é
visualizado no modo de espera quando a opção Relógio
internac. está Ligar (consulte a página 14).

Contraste
Permite-lhe escolher entre diferentes níveis de
contraste.

Screen Saver
Permite-lhe colocar o Screen Saver em Ligar ou
Desligar. Quando está em Ligar, ocorrerá uma apres.
diap. em modo de espera, utilizando o(s) ficheiro(s)

jpeg que tem 
seleccionou.

Ter o Screen Sa
mente o modo ec
visualizada a ho
modo aumenta a
o tempo de vida d

1. Quando tive
a imagem na
< ou >
essas teclas) 
a próxima im

2. Após ter sele
prima , 

Deve seleccionar
visualizar uma 
seleccionar uma 
visualizada apen

3. Seleccione A
- para e
de espera, se
com o tempo

4. Em seguida
prima ,



Definições

diapositivos serão visualizadas com o intervalo GSM ou GPRS.
 abaixo estão associadas ao
scrição. As mensagens de erro
 devem-se principalmente a
s: contacte o seu operador antes

 pela primeira vez para obter os
s quais poderá receber por SMS
 perfis pré-configurados poderão
pedindo a reprogramação e a

a lista e prima , para aceder

a mudar o nome do perfil
ccionado.

a visualizar todos os parâmetros
perfil seleccionado.

a alterar os acertos GSM:
ogin & Password,
úmero de telefone necessário
ara estabelecer a ligação e
ornecido pelo operador (ISDN
u Analógico),
48

pré-definido.

Luz de fundo
A luz de fundo é activada quando recebe chamadas ou
mensagens, navega por menus, etc. Seleccione um dos
valores disponíveis.

Nível luz de fundo
Permite-lhe escolher entre diferentes níveis de nível
luz de fundo.

Rede
Contacte o seu operador de telefone para
obter as informações completas sobre a
disponibilidade do GPRS na rede e sobre uma

subscrição adequada. Também poderá ter de
configurar o telefone com os acertos GPRS fornecidos
pelo operador, utilizando os menus descritos nesta
secção. Em seguida, seleccione a rede a utilizar (GSM
ou GPRS) nos menus de cada aplicação (por exemplo,
WAP, MMS, e-mail, etc.).

Defin. accesso
Este menu permite-lhe criar diferentes perfis de dados
que podem ser utilizados para ligar a vários serviços:
por exemplo, ao utilizar WAP ou ao enviar MMS, o
perfil seleccionado será utilizado para ligar à rede

As opções descritas
operador e/ou à sub
durante as ligações
parâmetros incorrecto
de utilizar o telefone
ajustes apropriados, o
nalguns casos. Alguns
estar bloqueados, im
mudança de nomes.
Seleccione um item n
às seguintes opções:

Alterar nome Par
sele

Mostrar Par
do 

Definições 
GSM

Par
• L
• N

p
f
o
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 lista de redes disponíveis na zona
Manual é seleccionado. Seleccione a
nde registar e prima , para

das
 uma lista de redes por ordem de
a vez definida essa lista, o telefone
e numa rede, de acordo com as suas

ção permite-lhe configurar atalhos
funcionalidades e opções mais

emente acedidas.

ções
igurar o acesso directo a uma função
 contacto associando-a a uma tecla.
ecla prolongadamente no modo de
automaticamente a função ou ligar o

O seu telefone ligar-se-á ao serviço
GPRS caso seja solicitado. Esta
opção reduz o consumo de energia,
mas prolonga o período de ligação.
Definições

Anexar GPRS
Este menu permite-lhe definir o modo de ligação do
telemóvel ao serviço GPRS.

Registar
Fornece-lhe uma
quando o modo 
rede que prete
confirmar.

Redes preferi
Permite-lhe criar
preferência. Um
tentará registar-s
preferências.

Atalhos
Esta fun
para as 
frequent

Teclas de fun
Permite-lhe conf
específica ou um
Se premir uma t
espera irá activar 

• Tempo inactivo, um valor de
mais de 30 segundos após o
qual o telefone se desliga
automaticamente (no caso de
existir uma ligação em curso).

Definições 
GPRS

Para alterar os acertos GPRS:
• Login, Password, Tempo inactivo
• o menu APN permite-lhe

introduzir o endereço da rede
de dados externa à qual
pretende ligar, uma cadeia de
texto utilizada para estabelecer a
ligação.

Sempre ligado O seu telefone estabelece
automaticamente ligação ao serviço
GPRS (se disponível). Esta opção
permite um acesso mais rápido às
funções GPRS, mas aumenta o
consumo de energia.

Para 
chamadas de 
dados



Definições

número associado (Marcação flash). Comandos por voz
r o acesso directo a uma função
-a a uma etiqueta vocal.

ando por voz à maior parte das
las teclas de funções.

vo>, navegue pela lista para
função e prima , ou

r Prima OK e fale, grave a sua
ertifique-se de que se encontra
ossegado, escolha uma palavra
ta e pronuncie a mesma

e permite-lhe aceder às opções
ir, Alterar função e Alterar voz.
r para criar outra etiqueta vocal.
do por voz, prima e mantenha
quando em modo de espera e, e
etiqueta vocal.
 comando por voz: seleccione-o,
eccione Alterar função. Isto vai
unções disponíveis.

z
rar uma etiqueta vocal que
predefinido para o contacto
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Várias teclas de funções foram pré-programadas, por
exemplo 6 para Silêncio, mas pode reprogramá-las
(apenas as teclas de 2 a 9):

Dependendo do fornecedor de serviços, pode haver
outras teclas de funções que se encontrem predefinidas
e bloqueadas.

1. Na lista, seleccione uma tecla de 2 a 9 e
prima OK. Se a tecla já estiver programada,
seleccione Alterar.

2. Navegue pela lista para seleccionar a função que
pretende associar a esta tecla e prima , ou
L Selec.. Se seleccionar Marcação flash, será
solicitado a seleccionar um nome na lista de
contacto.

3. Para utilizar uma tecla de função, prima e
mantenha premida a tecla programada quando
em modo de espera.

Permite-lhe configura
específica, associando

Pode associar um com
funções suportadas pe

1. Seleccione <No
seleccionar a 
L Selec..

2. Quando aparece
etiqueta vocal. C
num ambiente s
simples e cur
correctamente.

3. O menu seguint
Apagar, Reproduz
Prima R Volta

Para utilizar o coman
premida a tecla , 
seguida, pronuncie a 
Para reprogramar um
prima L OK e sel
conduzi-lo à lista de f

Marcação por vo
Permite-lhe configu
marcará o número 

1 Couvir caixa de voz

* Marcar chamada internacional

# Altera o idioma utilizado
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e podem ser apagadas, reproduzidas

ida
mite-lhe configurar os seus quatro
os e mais frequentemente marcados.

seguida uma marcação rápida,
penas o ícone ou a imagem
o ecrã. Assim sendo, não é necessário
ar pela lista Agenda. Consultar
" a página 6 para obter detalhes.

enu permite-lhe seleccionar uma
ara todos os textos de menu. Utilize
 - para navegar na lista e

oma, premindo , ou L Selec..
Definições

correspondente ao ser simplesmente pronunciada.
Para configurar a etiqueta vocal, proceda da seguinte
forma:
1. Seleccione <Novo>, em seguida um contacto na

lista e prima , ou L Opções.

Quando a lista telefónica do telefone estiver
seleccionada, escolha o número pretendido na lista
apresentada.

2. Quanto ao Adicionar voz?, siga as instruções
apresentadas no ecrã.

Para utilizar a marcação por voz, prima e mantenha
premida a tecla , quando em modo de espera e, e
seguida, pronuncie a etiqueta vocal correspondente ao
número que pretende marcar.

Podem ser definidas até 15 etiquetas vocais e
partilhadas entre a marcação por voz e o comando por
voz. As etiquetas vocais gravadas estão disponíveis no

respectivo menu 
ou alteradas.

Chamada ráp
Esta função per
números preferid
Pode fazer de 
seleccionando a
correspondente n
entrar e naveg
"Chamada rápida

Idiomas
Este m
língua p
+ ou

seleccione um idi



Câmara

grafia e prima , para tirar a

a a fotografia, um ecrã de
presentado. Prima  para

fia, , para a guardar e prima

s/menos zoom.

enta/reduz a compensação de
sição.

 do modo de Câmara e voltar ao
 principal.

r uma fotografia.

var/desactivar o temporizador
mático.

var/desactivar o modo de tirar
s em sequência.

var/desactivar o flash da
ara.

rnar entre as resoluções de
em.

er ao menu Opções.

ar ao ecrã anterior.
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10. Câmara

O telemóvel dispõe de uma câmara digital integrada.
Pode tirar fotografias, guardá-las no telefone ou
transferi-las para o seu PC por Infravermelho, utilizá-
las como fundo ou enviá-las aos amigos através de
MMS ou E-Mail.

Como...
Esta secção descreve como efectuar as funções básicas
da sua câmara.

Activar a câmara
Para activar o modo de câmara, prima simplesmente
R Câmara: a aplicação da câmara é iniciada
automaticamente.

Após um tempo de inactividade, a câmara desactiva
automaticamente.

Quando a câmara está em modo activo, é apresentado
o ecrã de pré-visualização. Note que a lente está
predefinida e sem focagem.
A tabela abaixo define as funções das várias teclas em
modo de câmara.

Fotografar
1. Centre a sua foto

fotografia.
2. Uma vez tirad

visualização é a
ignorar a fotogra

+ - Mai

< > Aum
expo

) ou Sair
ecrã

, Tira

0 Acti
auto

* Acti
foto

5 Acti
câm

# Alte
imag

L Aced

R Volt
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 caso, tem de apagar dados antes de
a fotografia.

porizador
 Câmara, prima 0.

 fotografia e prima OK para iniciar a
 10 segundos (este valor não pode

.

 parar o temporizador e regressar ao
alização.

um som 3 segundos antes da
r tirada e novamente quando a
irada.

lk
ite enviar uma fotografia via MMS e

m som. A fotografia pode ser
artir do Álbum de fotos ou pode ser
ue tirou agora mesmo.
tografia, em seguida prima Menu ou
ma fotografia do Álbum de fotos e,
 prima , ou L Opções. Em
os, seleccione Enviar por... > MMS.
recer a mensagem Adicionar som?
Sim para iniciar a gravação. Em

ima L Guardar para parar e
 gravação ou R Cancelar.
Câmara

 para aceder às seguintes opções (consulte
abaixo "Menu da câmara" para mais detalhes).

Se não houver acção até ao time-out (tempo limite) do
ecrã de visualização, a fotografia é automaticamente
guardada.

As fotografias recebem o nome com a data em que foi
tirada, por exemplo "0410_154157.jpg" para uma
fotografia tirada no dia 4 de Outubro, às 15: 41:57.
O número de fotografias que pode guardar varia
consoante os acertos: quanto maior for a resolução,
maior será o tamanho do ficheiro. Uma mensagem vai
avisar o utilizador se não existir memória suficiente

disponível. Neste
guardar uma nov

Utilizar o tem
1. Em modo de
2. Ajuste a sua

contagem de
ser alterado)

Prima R para
modo de pré-visu

3. É emitido 
fotografia se
fotografia é t

MMS FotoTa
Esta função perm
adicionar-lhe u
seleccionada a p
uma fotografia q
1. Tire uma fo

seleccione u
em seguida,
ambos os cas

2. Quando apa
prima L
seguida, pr
guardar a sua

Guardar Para guardar a fotografia na sua
pasta pessoal de fotos utilizando a
numeração por defeito (pode dar-
lhe outro nome a partir da pasta).

Enviar 
por...

Para enviar a fotografia via MMS,
E-mail ou Infravermelho.

Modificar Para guardar a fotografia e
modificá-la (consulte "Álbum de
fotos" a página 19).

Aban-
donar

Para ignorar a fotografia e voltar ao
modo de pré-visualização.



Câmara

3. Seleccione um contacto na lista que aparece no este menu para transferir uma
 para outro telefone. Dispõe das
MMS, E-mail e Infravermelho.

inir uma fotografia seleccionada
ma imagem de fundo do seu

ão inicia o programa de edição
gens. Consultar "Álbum de
página 19 para obter detalhes.

lher esta opção, visualiza as
s propriedades da imagem
ada: Nome, Tamanho (em Kb),
o e Formato.

ção permite-lhe rodar uma
. As opções são: - 90 graus,
aus, + 180 graus. As alterações
maticamente efectuadas.

sta opção para alterar o nome
icheiro de imagem.

sta opção para apagar alguns ou
s ficheiros da sua pasta Minhas
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ecrã e, em seguida, Validar lista para ir para o ecrã
de criação de MMS. Prima L Enviar para
enviar a sua mensagem, ou modificá-la a seu
gosto antes de a enviar. (consulte "Novo MMS"
a página 36 para mais informações).

Menu da câmara
Esta secção descreve pormenorizadamente as opções
do menu da Câmara no caso de premir LMenu em
modo de pré-visualização antes de tirar uma
fotografia.

Minhas fotos
Quando tirar uma fotografia e a guardar, o ficheiro
encontra-se na pasta Minhas fotos . Quando abrir o
menu, as suas fotos são visualizadas em miniaturas.
Utilize as teclas de navegação para cima ou para baixo
para se deslocar na lista.
Para visualizar a imagem em ecrã completo, prima OK.
Utilize as teclas de navegação para cima ou para baixo
para se deslocar na lista de imagens. Prima
L Opções para aceder ao seguinte:

Mostrar Para visualizar a fotografia em ecrã
completo.

Enviar 
por...

Utilize 
imagem
opções: 

Def. como 
fundo

Para def
como u
ecrã.

Modificar Esta opç
de ima
fotos" a 

Proprie-
dades

Ao esco
seguinte
seleccion
Resoluçã

Rodar Esta op
imagem
+ 90 gr
são auto

Alterar 
nome

Utilize e
de um f

Apagar / 
Apagar 
tudo

Utilize e
todos o
fotos.
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 ou apagar uma imagem de grupo,
da visualização em miniatura e

a Minhas fotos .

m
rmite-lhe escolher o modo de
otografias do seu álbum de fotos para
isualizadas correctamente. As opções
Retrato.

de permite-lhe colocar o [Flash] em
Desligar. Pode também premir
a tecla 5.

ite-lhe tirar fotografias com quadros
asta dos Quadros padrão já vem

seu telemóvel. Note que ao utilizar
solução deve estar configurada em
ã (para mais informações, consulte
gina 56).

 apagar a imagem seleccionada.

 apagar todas as imagens de grupo.
Câmara

Apresentação de diapositivos
Ao seleccionar esta opção, será iniciada uma
apresentação de diapositivos contidos na pasta Minhas
fotos. Durante a apresentação de diapositivos, cada
foto será brevemente visualizada no ecrã. Prima
qualquer tecla para a parar e voltar ao ecrã anterior.

Capt. cont.
É possível Ligar ou Desligar esta opção. Quando está
em Ligar, permite-lhe tirar uma sequência de 9 fotos,
premindo o botão apenas uma vez. Note que ao
utilizar este modo, a resolução deve estar configurada
em Tamanho do ecrã (para mais informações, consulte
"Definições" a página 56).
Quando a câmara acabar de processar as imagens,
estas são visualizadas em miniatura no ecrã. Pode de
seguida premir Opções  para aceder às opções descritas
abaixo.

Quando guardar
esta é retirada 
guardada na past

Orient. image
Esta opção pe
visualização das f
que possam ser v
são: Paisagem & 

Flash
Esta funcionalida
Ligar ou em 
prologadamente 

Quadros
Esta opção perm
decorativos. A p
incorporada no 
este modo, a re
Tamanho do ecr
"Definições" a pá

Guardar Para guardar a imagem seleccionada.

Guardar 
tudo

Para guardar todas as imagens de grupo.

Enviar 
por...

Para enviar a imagem seleccionada
através de MMS, E-Mail ou
Infravermelho.

Apagar Para

Apagar 
tudo

Para



Câmara

Modo cor

 fornece-lhe uma ajuda no ecrã
 seu telemóvel.

 (640 x 480)
ia (320 x 240)
anho do ecrã (128 x 160)
e quanto maior for a resolução,
 o tamanho do ficheiro.

enu permite-lhe ajustar a
e das fotografias tiradas com a

 Baixa, Média, Alta .
 menor for a qualidade, menor
eiro das imagens, permitindo-
e modo guardar mais fotos no

óvel.

por todas as configurações da
aos valores de origem. É

da uma mensagem de aviso:
apagar todos os parâmetros?.
 Sim ou Não.
56

A funcionalidade Modo cor permite-lhe aplicar vários
efeitos às suas imagens. As opções são: Nenhum,
Realçado, Preto e branco, Negativo, Sépia, Digital,
Nitidez e Nitidez 2.

Modo noct.
Quando activado, esta funcionalidade permite-lhe
tirar fotos em locais com pouca iluminação.

Temporizador
Esta opção permite-lhe tirar uma fotografia com
disparo retardado de modo a estar também presente
na foto. Para utilizar o Temporizador, seleccione Ligar
neste menu, volte ao modo de visor, centre a sua
fotografia e em seguida prima OK.

Brilho
Utilize esta opção de menu para ajustar a
compensação de exposição do ecrã do seu telemóvel.

Definições
Ajuda
Esta opção de menu
para tirar fotos com o

Resolução Utilize esta opção de menu para
escolher o tamanho das fotos. As opções
são:

• VGA
• Méd
• Tam
Note qu
maior é

Qual. 
imagem

Este m
qualidad
câmara:
Quanto
é o fich
lhe dest
seu telem

Repor def. Para re
câmara 
visualiza
Deseja 
Escolha
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agenda telefónica adicionados à lista
ionada podem, em seguida, ser
utra lista, através das opções Copiar
Copiar para o telefone.

re uma lista telefónica de cada vez e
ações relativas à outra, por exemplo,
" estiver presente em ambas as listas
liminar do telefone, ele permanecerá
tão.

o
iatamente todos os contactos. Esta

a à lista telefónica do telefone, NÃO
do cartão.

ápida
ção Chamada rápida, que lhe permite
atro números mais frequentemente
te "Chamada rápida" a página 6 para

s
ite-lhe procurar um nome e em

gerir a informação relacionada com
 telefone, endereços de e-mail, etc.).
Agenda telefónica

11. Agenda telefónica

Os contactos são gravados no menu Agenda telefónica
permite seleccionar uma das listas telefónicas
disponíveis: a que se encontra no seu cartão SIM (o
número de entradas depende da capacidade) ou a que
se encontra no telefone (até 999 nomes). Quando
introduz novos nomes, estes só serão adicionados à
lista telefónica que tiver seleccionado.

Copiar para o telefone
Esta opção copiará o conteúdo do cartão para o
telefone. Se tiver cancelado ou abortado a cópia
automática da lista telefónica do cartão na primeira
ligação, poderá fazê-lo manualmente com esta opção.

Se seleccionar esta opção duas vezes irá duplicar todos
os nomes.

Selecção da agenda
Este menu permite seleccionar a lista telefónica que
pretende utilizar, seja No cartão SIM ou No telefone.
Prima + ou - para seleccionar uma lista
telefónica, em seguida prima L Selec. ou , OK.

Os contactos da 
telefónica selecc
copiados para a o
para o cartão ou 

O telemóvel só ge
ignora as inform
se o nome "Silva
telefónicas e se o e
inalterado no car

Apagar tud
Para apagar imed
opção só se aplic
à lista telefónica 

Chamada r
Para aceder à fun
configurar os qu
marcados. consul
obter detalhes.

Lista nome
Este menu perm
seguida editar e 
este (números de



Agenda telefónica

Dá-lhe acesso aos mesmos campos que obteria se

a do telefone
 da lista telefónica no telefone.
eleccionado apresentar vários
pos (veja abaixo), prima
 > para ir de um campo para

ação do campo seleccionado
 parte inferior do ecrã).
para aceder às seguintes opções:

ara aceder à lista de todos os
guardados para este contacto e,
e <Novo> para criar um novo

e um dos números para este
um deles e prima , para

o conjunto de opções. Alterar,
, Enviar mensagem, Enviar MMS
as opções que as listadas acima.

ar 
sagem
ar MMS
ccionar 
a
ccionar som

Enviar por 
infravermelho
Apagar
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seleccionasse um nome a partir do ecrã inicial.
O número do contacto seleccionado será visualizado,
realçado na parte inferior do ecrã. Para procurar um
determinado nome:

Na lista telefónica do SIM
Escolha um contacto da sua lista telefónica do SIM da
lista telefónica no cartão e prima , ou Opções para
aceder às seguintes opções:

Na lista telefónic
Escolha um contacto
Quando o nome s
números ou cam
simplesmente < ou
o outro (a inform
aparecerá, realçado na
Prima OK ou Opções 

Seleccione Mostrar p
números ou campos 
em seguida. Seleccion
campo ou seleccion
contacto. Seleccione 
aceder a um segund
Ligar, Ligar mãos livres
e Apagar são as mesm
Encontrará também:

1 to 9
e #

Prima a tecla da letra para a qual
pretende ir na lista (por exemplo,
prima 8 duas vezes para aceder à
letra "U"). O primeiro registo que
começar por esta letra aparece
seleccionado na lista.

# ou 
<Procurar...>

Prima esta tecla ou seleccione esta
opção, em seguida introduza as
primeiras letras do nome que
procura e prima OK para saltar
directamente para o nome.

Alterar
Detalhes
Ligar

Enviar MMS
Enviar 
mensagem
Marcação voz

Marcação flash
Copiar para o 
telefone
Apagar

Ligar mãos 
livres

Alterar nome
Mostrar
Ligar
Ligar mãos 
livres

Envi
men
Envi
Sele
figur
Sele
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méricos (nota e e-mail) só podem ser
ados.

os seus contactos
rdados na lista telefónica do telefone
nalizados com uma figura e/ou um
essa pessoa ligar, a figura e/ou som
sse nome, será visualizada/tocado.

as está disponível se seleccionar a lista
fone.

um contacto e prima OK ou
s.
lha Seleccionar figura para adicionar
fia do Álbum de fotos e escolha
om para abrir a lista dos toques e
a melodia.

a a um contacto é também utilizada
amada rápida. Quando a alterar, é

zada nas configurações Chamada

a alterar ou definir o tipo de campo
número seleccionado.
Agenda telefónica

Os campos alfanu
alterados ou apag

Personalizar 
Os contactos gua
podem ser perso
som, e quando 
associados com e

Esta função apen
telefónica do tele

1. Seleccione 
L Opçõe

2. Na lista, esco
uma fotogra
Seleccionar s
adicionar um

A figura associad
para a função Ch
também actuali
rápida.

Alterar Para alterar o número do campo
seleccionado.

Mostrar Para visualizar os detalhes do campo
seleccionado.

Copiar 
para o 
cartão

Para copiar um contacto da lista
telefónica para a lista telefónica do
cartão SIM (assim, estará sempre
actualizado quando trocar de listas
telefónicas ou quando utilizar outro
telefone).

Marcação 
voz

Para configurar uma etiqueta vocal que
ligará ao nome quando pronunciada
(consulte a página 50).

Marcação 
flash

Para configurar um acesso directo a este
contacto, associando-o a uma tecla
(consulte a página 49).

Prede-
terminar

O primeiro número que introduzir
torna-se o número predeterminado:
aparece na primeira posição da lista e é
automaticamente marcado quando
premir (. Esta opção permite-lhe
predeterminar outro número.

Alterar 
tipo

Par
do 



Agenda telefónica

Números próprios 3. Insira o número em causa, em seguida seleccione
o atribuído ao nome (Telefone,
e prima OK para guardar este
 telefónica.

ado a 40 dígitos, dependendo do
ução do prefixo internacional,
 da zona permite marcar um
alquer localização.

a do telefone
nar contacto e em seguida prima

OK.
ido e depois o primeiro nome
s latinos); um dos dois campos

as não os dois.
ccione o tipo de chamada ou o
s campos numéricos suportam

e um sinal "+" e os campos
-mail e nota) suportam até 50
s. Cada contacto pode conter
e 5 campos numéricos (por
ros de telemóvel, 3 números do
dereço de-mail e uma nota de

ero ou texto em causa e prima
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O item Números próprios  que aparece na lista de
contactos permite-lhe gravar o seu próprio número de
telefone. Recomendamos que introduza o seu número
de telemóvel, bem como qualquer outra informação
que seja relevante.

Apesar de todos os campos poderem estar vazios, o item
Números próprios não pode ser apagado.

Número de emergência
Este número de emergência serve para ligar para o
número dos serviços de emergência do seu país. Na
maior parte dos casos, poderá marcar este número
mesmo que ainda não tenha inserido um cartão SIM
ou introduzido o seu código PIN.

Na Europa, o número de emergência padrão é o 112,
no Reino Unido é o 999.

Adicionar contacto

Para a lista telefónica do SIM
1. Seleccione Adicionar contacto e em seguida prima
L Selec. ou , OK.

2. Introduza o nome e prima L OK.

o tipo de númer
Fax ou Dados) 
nome na sua lista

Um número está limit
cartão SIM. A introd
indicativos do país e
número a partir de qu

Na lista telefónic
1. Seleccione Adicio
L Selec. ou ,

2. Introduza o apel
(até 20 caractere
pode ficar vazio m

3. Em seguida, sele
tipo de campo. O
até 40 dígitos 
alfanuméricos (e
caracteres latino
um máximo d
exemplo, 2 núme
emprego, um en
texto).

4. Introduza o núm
OK.
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ções, subscrever a listas de correio,
isponíveis podem variar dependendo
.

enu para visualizar o número total de
ardou em cada lista telefónica e o
Agenda telefónica

5. Para personalizar este contacto, consulte
"Personalizar os seus contactos" a página 59.

Números serviços

Dependente da subscrição e operador.

Este menu permite-lhe ligar para vários servidores de
voz incluindo serviços do consumidor, adquirir

algumas informa
etc. Os serviços d
da sua subscrição

Estado
Seleccione este m
contactos que gu
total disponível.



Info chamadas

é utilizada para se manter
chamadas GSM efectuadas e

amadas geridos pelo telemóvel
tilizados pelo operador. Desta
ar os contadores de chamadas
 como itens informativos, mas
 custos real.

presentar a duração e/ou custo
ima chamada.

ostrar ou Apagar a duração de
 de chamadas de Saída ou de
a.

presentar o custo acumulado e
definir o contador para zero

estar protegido por códigos
IN 2).
strar quanto foi gasto com base
 Indicar custo
gar o custo total actual
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12. Info chamadas

Os menus descritos nesta secção são utilizados para
gerir as chamadas e os custos relacionados com estas.

Contadores
Este menu permite-lhe manter-se informado
sobre o custo e a duração das suas chamadas.
A maior parte das opções abaixo mencionadas
estão associadas a subscrições.

Contador GPRS
O contador GPRS permite-lhe controlar a quantidade
de dados recebidos através de sessões GPRS. Esta
funcionalidade está dependente da subscrição e rede.
Dá-lhe acesso às seguintes opções:

Contador GSM
Esta funcionalidade 
informado sobre as 
recebidas.

Sessão móvel Esta opção vai apresentar a última
sessão de ligação ou transferir
volume do telemóvel (por exemplo,
após uma ligação WAP por GPRS).

Sessão PC Esta opção vai apresentar a última
sessão de ligação ou transferir
volume da transmissão do PC.

Os contadores de ch
podem diferir dos u
forma, pode consider
apresentados no ecrã
NÃO como a base de

Info últ. 
cham.

Para a
da últ

Tempo 
total

Para M
tempo
Entrad

Custo total Para a
para 
(pode 
PIN/P
• Mo

em
• Apa
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la
sta opção permite-lhe aceitar uma
mir qualquer tecla, excepto )
jeitar uma chamada).

 espera

ou Ocultar a sua identidade
x., o seu número de telefone) ao
O Estado irá informá-lo em que

do.

lica-se a Todas chamadas,
amadas voz, Chamadas fax e
amadas dados. Quando esta opção
á activa, é emitido um sinal sonoro
alguém tentar telefonar-lhe no

curso de uma chamada. Seleccione a
ção Estado para saber se a chamada
M em espera está activa ou não.

rmite-lhe colocar em Ligar ou
sligar as chamadas em espera de
amadas de entrada de voz no
curso de uma ligação GPRS.
Info chamadas

Definições
Este menu permite-lhe definir todas as opções
relacionadas com as chamadas: reencam. cham.,
chamada em espera, etc.

Informação após chamada
Para definir como Ligada ou Desligada a apresentação
sistemática da duração e/ou custo de cada chamada
quando desligar.

Qualquer tec
Quando Ligar, e
chamada ao pre
(utilizada para re

Chamada em

Identificação
Para Mostrar 
relativamente (e
correspondente. 
opção está activa

• Ver saldo para verificar o crédito
restante (baseado no Limite custo)

• Anular lim. custo
• Limite custo para introduzir o

limite de custo utilizado no
menu "Ver saldo"

• Indicar custo permite definir ou
alterar o custo por unidade.
Introduza primeiro a moeda
utilizada (três caracteres no
máximo), introduza depois o
custo por unidade

Ligação 
GSM

Ap
Ch
Ch
est
se 
de
op
GS

Ligação 
GPRS

Pe
De
ch
de



Info chamadas

Reencam. Cham. Caixas correio
eros do correio de voz (se não
no cartão SIM).

oderá ter de introduzir dois
vir o correio de voz e outro para
ontacte o operador para obter
re este assunto.

iver definida como Ligada se a
 contactar estiver ocupada, o

aticamente este número até ser
o com êxito ou até o número
 ser atingido (10). O telemóvel
o no início de cada tentativa e
oro especial se a ligação for
. O tempo entre remarcações
ntativa.

s
e uma lista de Todas chamadas,
Chamadas recebidas e Núm.

ntadas por ordem cronológica,
te na parte superior. Se o
r guardado na lista de contactos,
te é apresentado.
64

Para direccionar chamadas de entrada para a caixa de
correio ou para um número (quer esteja na lista de
contactos ou não) e aplica-se a: Chamadas dados,
Chamadas voz e Chamadas fax.

Antes de activar esta opção, tem de introduzir os
números das caixas de correio de voz (consulte a
próxima secção). Esta funcionalidade está associada à
subscrição, sendo diferente da transferência de
chamadas, que ocorre quando uma ou várias
chamadas estão em curso.

Para introduzir núm
estiverem disponíveis 

Em alguns casos, p
números: um para ou
desviar chamadas. C
mais informações sob

Auto remarcar
Quando a opção est
pessoa que estiver a
telemóvel marca autom
efectuada uma ligaçã
máximo de tentativas
emite um sinal sonor
emite um sinal son
efectuada com êxito
aumenta com cada te

Lista chamada
Este menu fornece-lh
Chamadas perdidas, 
marcados. São aprese
com a mais recen
correspondente estive
o nome corresponden

Incondicional Vai direccionar todas as chamadas
de entrada. Se seleccionar esta
opção, não receberá mais chamadas
até a desactivar.

Condicional Permite-lhe seleccionar quando
pretende direccionar as chamadas
de entrada: Se não responde, Se fora
alcance ou Se ocupado. Cada opção
pode ser definida de forma
independente.

Estado Vai apresentar o estado do desvio de
chamadas.
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a seleccionada ou Guardar o número
a não existir na sua lista telefónica).

a completa de uma vez e apagar todas
das.
Info chamadas

Seleccione um número na lista e prima ( para
remarcar o número ou prima OK ou L Opções para
aceder às opções: Detalhes, Ligar ou Ligar mãos livres a
este correspondente, Enviar mensagem, Enviar MMS,

Apagar a chamad
associado (se aind

Apagar
Para apagar a list
as chamadas lista



Ícones & símbolos

presentado quando o telefone
o numa rede que não a do

 especial quando se encontra
o).

S cheia  - A memória de
stá cheia. Elimine mensagens
receber novas.

hamadas incondicional para o
odas as chamadas de voz de
o a ser desviadas para um
não o correio de voz.

amadas para correio de voz -
madas estão a ser desviadas para
voz.

- Uma zona designada pelo
 rede. Serviço associado a

ontacte o fornecedor de serviços
talhes.

 telefone está ligado a uma rede

 recepção: quantas mais barras
ntadas, melhor será a recepção.
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Ícones & símbolos
No modo em espera, é possível apresentar vários
símbolos em simultâneo no ecrã principal.

Se o símbolo de rede não for apresentado, a rede não
se encontra actualmente disponível. Poderá estar
numa área de má recepção, deslocar-se para uma
localização diferente poderá ajudar.

Silêncio - O telefone não vai tocar quando
receber uma chamada.

Vibração - O telefone vai vibrar quando
receber uma chamada.

Anexar GPRS - O telefone móvel está ligado
à rede GPRS.

Mensagem SMS - Recebeu uma nova
mensagem.

 Caixa mensagens - Recebeu uma nova
mensagem de correio de voz.

Bateria - As barras indicam o nível da bateria
(4 barras = completa, 1 barra = baixa).

Despertador activado.

Roaming - A
está registad
utilizador (em
no estrangeir

Memória SM
mensagens e
antigas para 

Desvio de c
número - T
entrada estã
número que 

Desvio de ch
Todas as cha
o correio de 

Zona local 
operador de
subscrição, c
para obter de

Rede GSM: o
GSM.
Qualidade da
forem aprese
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m MMS - Recebeu uma nova
m.

m WAP - Recebeu uma mensagem
 de entrada WAP Push.

liga - opção é colocada em Ligar.
Ícones & símbolos

SMS Chat - opção definida como Ligada.

Memória cheia - A memória do telemóvel
está cheia. Apague itens para guardar novos.

Mensage
mensage

Mensage
na caixa

Liga-des



Resolução de problemas

Tente a partir de outro local, tente ligar novamente à
uando estiver no estrangeiro),
está no sítio e se o seu telemóvel
u contacte o operador da rede
informações sobre a rede.

nde (ou responde 
ndo são premidas teclas

mais lentamente devido a
aixas. Isto é considerado normal
namento do telemóvel. Leve o

al mais quente e tente de novo.
te o fornecedor do telemóvel.

ece estar a 

 estar a usar um carregador
 telefone. Assegure-se que está a
rrecto Philips fornecido com o

presenta os números de 
adas de entrada

está associada à subscrição e à
nviar o número da pessoa que
a, o telefone vai apresentar

ido. Contacte o operador para
alhadas sobre este assunto.
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Resolução de problemas
O telemóvel não liga
Retire e instale novamente a bateria. Em seguida,
carregue o telemóvel até o ícone da bateria ter parado
de se deslocar. Desligue do carregador e tente ligar o
telemóvel.

O visor apresenta BLOQUEADO quando 
liga o telemóvel
Alguém tentou utilizar o telemóvel, mas não conhecia
o código PIN, nem o código de desbloqueio (PUK).
Contacte o fornecedor de serviços.

O visor apresenta Falha IMSI
Este problema está relacionado com a sua subscrição.
Contacte o operador.

O telefone não sai do ecrã inactivo
Prima prolongadamente a tecla de desligar ou desligue
o telemóvel, verifique se o cartão SIM e a bateria estão
correctamente instalados e ligue-o novamente.

O símbolo rede não é apresentado
A ligação de rede perdeu-se. O utilizador encontra-se
num local onde as ondas de rádio são transmitidas
com interferências (num túnel ou entre edifícios altos)
ou encontra-se fora da área de cobertura da rede.

rede (em especial q
verifique se a antena 
tem antena externa, o
para obter assistência/

O visor não respo
lentamente) qua
O visor responde 
temperaturas muito b
e não afecta o funcio
telefone para um loc
Noutros casos, contac

A sua bateria par
sobreaquecer
Deve provavelmente
impróprio para o seu
utilizar o acessório co
seu telefone.

O telefone não a
telefone de cham
Esta funcionalidade 
rede. Se a rede não e
estabelece a chamad
Chamada 1 ou Omit
obter informações det
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a utilizar uma 
e no menu, o telemóvel 
ensagem NÃO 

nalidades estão associadas à rede.
enas disponíveis se a rede ou se a
ortarem. Contacte o operador para
s detalhadas sobre este assunto.

a INSIRA CARTÃO
rtão SIM foi correctamente inserido
 Se o problema continuar, o cartão
 danificado. Contacte o operador.

 do telefone parece inferior 
 manual do utilizador
tá relacionada com os acertos (por
e da chamada, duração da luz de
uncionalidades que utilizar. Para
omia e, sempre que possível, tem de
ionalidades que não utilizar.

ão funciona bem no carro
ém bastantes peças metálicas que
electromagnéticas que podem afectar
o telemóvel. Está disponível um kit
e fornecer uma antena externa e que
Resolução de problemas

Não consegue enviar mensagens de texto
Algumas redes não permitem a troca de mensagens
com outras redes. Verifique se introduziu o número
do centro de SMS ou contacte o operador para obter
informações detalhadas sobre este assunto.

Não consegue receber e/ou guardar 
imagens em JPEG
Uma imagem pode não ser aceite pelo telemóvel se for
demasiado grande, se o nome for demasiado longo ou
se não tiver o formato de ficheiro correcto.

Tem a sensação de que anda a perder 
algumas chamadas
Verifique as suas opções de desvio de chamadas.

Durante o carregamento da bateria, o 
ícone da bateria não mostra qualquer 
barra e o contorno está intermitente
Carregue apenas a bateria num ambiente onde a
temperatura não desça abaixo dos 0°C ou acima dos
50°C.
Noutros casos, contacte o fornecedor do telemóvel.

O visor apresenta Falha SIM
Verifique se o cartão SIM foi correctamente inserido
na posição certa. Se o problema continuar, o cartão
SIM poderá estar danificado. Contacte o operador.

Quando tent
funcionalidad
apresenta a m
PERMITIDO
Algumas funcio
Assim, estão ap
subscrição as sup
obter informaçõe

O visor mostr
Verifique se o ca
na posição certa.
SIM poderá estar

A autonomia
à indicada no
A autonomia es
exemplo, volum
fundo) e as f
aumentar a auton
desactivar as func

O telemóvel n
Um carro cont
absorvem ondas 
o desempenho d
do veículo para lh



Resolução de problemas

lhe permite realizar e receber chamadas telefónicas O telemóvel não está a carregar
completamente gasta, poderá

tos a pré-carregar (até 5 minutos
s de o ícone de carregamento ser
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sem tocar no telemóvel.

Contacte as autoridades locais para saber se é
permitido utilizar o telemóvel enquanto conduz.

Se a bateria estiver 
demorar alguns minu
em alguns casos) ante
apresentado no ecrã.
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ão de dados
gação de dados fácil ao telemóvel
 USB permite a ligação de alta
 o telefone e o computador. O
o permite-lhe fazer o download de

as e sincronizar os seus contactos e

lefone como um 

lemóvel em conjunto com um PC ou
mplo, para se ligar à Internet ou para
através dos menus Negócio >
ados.
o máximo dos serviços disponíveis
ermelhos (enviar e receber SMS, e-
load de imagens e ficheiros de som
e, sincronização de listas telefónicas,
RS, etc.), tem de instalar o Light

mentas do telemóvel Philips no PC.
á disponível na Internet: ligue-se a
om e registe o seu telemóvel para
teúdo disponível, incluindo as
elemóvel.
Acessórios autênticos Philips

Acessórios autênticos 
Philips

Alguns acessórios, tais como a bateria e um
carregador, estão já incluídos na embalagem do seu
telemóvel. Acessórios adicionais podem ser também
fornecidos ou vendidos separadamente. Os conteúdos
da embalagem podem portanto variar.

Para maximizar o desempenho do telemóvel Philips e
de modo a não anular a garantia, adquira sempre
acessórios autênticos da Philips, especialmente
concebidos para utilização com o telemóvel. A Philips
Consumer Electronics não pode ser considerada
responsável por quaisquer danos provocados pela
utilização de acessórios não autorizados.

Carregador
Carrega a bateria em qualquer tomada CA.
Suficientemente pequeno para ser transportado numa
pasta/mala.

Bolsa
Protege o seu telefone de cortes e arranhadelas.

Kit de ligaç
Fornece uma li
Philips. O cabo
velocidade entre
software fornecid
figuras e melodi
notas.

Utilizar o te
modem

Pode utilizar o te
um PDA, por exe
enviar faxes, 
Infravermelho > D
Para beneficiar a
através de infrav
mails e faxes, up
para o seu telefon
Assistente de GP
software de ferra
Este software est
www.club-philips.c
aceder ao con
Ferramentas do T



essórios autênticos Philips

os permite-lhe mostrar uma
 no aparelho de TV. Basta ligar
dos do cabo ao conector do
l e ligar a extremidade de vídeo
ídeo do aparelho de TV ou do
ulte "Ver slides na TV" a
 informações detalhadas sobre
magens e mostrá-las numa
.

72 Ac

O software não é compatível com computadores
Apple® Macintosh®. Suporta apenas o Windows® 98
SE, ME, XP e 2000 (Service Pack 3 e superior são
obrigatórios neste caso).

Módulos de software específicos para o Lotus Notes,
Lotus Organizer e Microsoft Outlook foram
concebidos para permitir a sincronização do telemóvel
da Philips para estas aplicações (consulte os
respectivos manuais do utilizador para obter
informações detalhadas).

Ligação à TV
Este cabo de dad
apresentação de slides
a extremidade de da
auricular do telemóve
ao conector IN de v
vídeogravador. cons
página 21 para obter
como seleccionar i
apresentação de slides
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s. Para além disso, para impedir a
torizada do telemóvel:
nha o telemóvel num local seguro e
nha-o fora do alcance de crianças
nas.
ter de anotar o seu código PIN. Em
emorizá-lo.
óvel e remova a bateria se não o

m longo período de tempo.
digo PIN depois de adquirir o tele-
var opções de restrição de chamadas.
ncepção do telemóvel está em
midade com todas as leis e
ições aplicáveis. No entanto, o
e poderá provocar interferência com
 dispositivos electrónicos. Conse-
verá seguir todas as recomendações e
s quando utilizar o telemóvel tanto
 viagem. As disposições relativas à

emóveis em veículos e aviões são
rigorosas.
a tem-se vindo a debruçar sobre os
em termos de saúde para os

lemóveis. A investigação actual sobre
ndas de rádio, incluindo a tecnologia
, tendo sido elaboradas normas de
Precauções

Precauções
Ondas de rádio

O seu telemóvel é um transmissor e
receptor de rádio de baixa potência.
Quando está a funcionar, envia e recebe
ondas de rádio. As ondas de rádio
transportam a voz do utilizador ou sinais

de dados para uma estação base ligada à rede celular.
A rede controla a potência a que o telemóvel
transmite.
• O telemóvel transmite/recebe ondas de rádio na

frequência GSM (900/1800 MHz).
• A rede GSM controla a potência de transmissão

(0,01 a 2 watts).
• O telemóvel está em conformidade com todas as

normas de segurança relevantes.
• A marca CE no telefone indica a conformidade

com a compatibilidade electromagnética Europeia
(Ref. 89/336/EEC) e directivas de baixa tensão
(Ref. 73/23/EEC).

O telemóvel é da responsabilidade do utilizador. Para
evitar danos no próprio, noutros ou no próprio
telemóvel, leia e siga todas as instruções de segurança
e informe as pessoas a quem emprestar o telemóvel

sobre as mesma
utilização não au

Mante
mante
peque
Evite 

vez disso, tente m
Desligue o telem
utilizar durante u
Alterar o seu có
móvel e para acti

A co
confor
dispos
telefon
outros

quentemente, de
disposições locai
em casa como em
utilização de tel
particularmente 
A opinião públic
possíveis riscos 
utilizadores de te
a tecnologia de o
GSM, foi revista



Precauções

segurança de modo a assegurar a protecção da Num veículo de transporte de produtos inflamáveis
o estiver estacionado) ou um
ás de petróleo liquefeito (LPG),

o veículo está em conformidade
rança aplicáveis.
 for solicitado para desligar os
smissão de rádio, tais como
e sejam efectuadas operações de

o fabricante do veículo para
e o equipamento electrónico
o veículo não vai ser afectado
a radioeléctrica.

 pacemaker:
o telefone a mais de 15 cm do
ando este estiver ligado, para
rferências.

elemóvel num bolso junto ao

o lado oposto ao do pacemaker
ssíveis interferências.
e se suspeitar que está a ocorrer
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exposição a energia de ondas de rádio. O seu telemóvel
está em conformidade com todas as normas de
segurança aplicáveis e com a Directiva de
Equipamento de Rádio e Equipamento Terminal de
Telecomunicações 1999/5/CE.

Desligue sempre o telemóvel...
Equipamento electrónico sensível ou inadequada-
mente protegido poderá ser afectado pela potência
radioeléctrica. Esta interferência pode provocar
acidentes.

Antes de entrar num avião e/ou quando
arrumar o telemóvel na bagagem: a
utilização de telemóveis num avião poderá
ser prejudicial ao funcionamento do

mesmo, danificar a rede de telemóveis e ser
considerado ilegal.

Em hospitais, clínicas, outros centros de
saúde e noutros locais onde possa estar nas
proximidades de equipamento médico.

Em locais com uma atmosfera potencial-
mente explosiva (por exemplo, estações de
serviço e locais onde o ar contenha
partículas de pó, tais como pós metálicos).

(mesmo se o veícul
veículo alimentado a g
verifique primeiro se 
com as regras de segu
Nos locais onde lhe
dispositivos de tran
pedreiras ou locais ond
explosão.

Contacte 
verificar s
utilizado n
pela energi

Pacemakers
Se for portador de um
• Mantenha sempre 

seu pacemaker qu
evitar possíveis inte

• Não coloque o t
peito.

• Utilize o ouvido n
para minimizar po

• Desligue o telefon
interferência.
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 telemóvel, limpe-o com um pano

eber chamadas consome a mesma
 potência da bateria. No entanto, o
some menos energia no ecrã inactivo
ido no mesmo local. Quando se
 o ecrã inactivo e o utilizador se está
telemóvel consome energia para
formações actualizadas sobre a
a a rede. Definir a luz de fundo para
e tempo mais pequeno, bem como
ção desnecessária nos menus, vai
r a poupar a energia da bateria, com
ão de desempenhos nos períodos de
e em espera mais longos.

s sobre a bateria
ne é alimentado por uma bateria

 o carregador especificado.
 para incineração.
ou abra a bateria.
que objectos metálicos (tais como

so) entrem em curto-circuito com os
ateria.
Precauções

Aparelhos de audição
Se for utilizador de um aparelho de audição, consultar
o seu médico e o fabricante do aparelho de audição
para saber se o seu dispositivo pode estar sujeito à
interferência de telemóveis.

Melhorar o desempenho
De modo a melhorar o desempenho do seu
telemóvel, reduzir a emissão de energia radioeléctrica,
reduzir o consumo da bateria e assegurar um
funcionamento seguro, respeite as seguintes
directrizes:

Para obter um funcionamento optimizado
e satisfatório do telemóvel, recomenda-se
que utilize o telemóvel na posição de
funcionamento normal (quando não o
utilizar no modo "mãos livres" ou com um
acessório "mãos livres").

• Não exponha o telemóvel a temperaturas extremas.
• Trate o telemóvel com cuidado. Qualquer

utilização incorrecta vai anular a Garantia
Internacional.

• Não mergulhe o telemóvel em qualquer líquido; se
o telemóvel estiver húmido, desligue-o, retire a
bateria e deixe-os secar durante 24 horas antes de
os utilizar novamente.

• Para limpar o
macio.

• Efectuar e rec
quantidade de
telemóvel con
quando mant
encontra com
a mover, o 
transmitir in
localização par
um período d
evitar navega
também ajuda
vista à obtenç
comunicação 

Informaçõe
• O seu telefo

recarregável.
• Utilize apenas
• Não deite fora
• Não deforme 
• Não permita 

chaves no bol
contactos da b



Precauções

• Evite a exposição a calor (>60°C), humidade ou • Certifique-se de que o telemóvel e o kit do veículo
quaisquer airbags ou outros
rança instalados no carro.

tema de alarme para controlar as
um veículo, de modo a indicar
 de entrada, é proibida nas
 alguns países. consultar as

50
após uma longa exposição ao sol
e uma janela ou pára-brisas), a
óvel pode aumentar, em especial
to metálico. Neste caso, tenha

do pegar no telemóvel e evite
 uma temperatura ambiente

ientais
 de respeitar as disposições locais
 eliminação dos materiais de
, baterias gastas e do telemóvel
ude na promoção da respectiva
.
 bateria e a embalagem com
oncebidos para promover a
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ambientes cáusticos excessivos.
Deve apenas utilizar Acessórios Autênticos
da Philips, uma vez que a utilização de
outros acessórios poderá danificar o
telemóvel, tornando todas as garantias do
telemóvel da Philips nulas.

Certifique-se de que as peças danificadas são
imediatamente substituídas por um técnico
qualificado e que são substituídas por peças de
substituição genuínas da Philips.

O seu telemóvel e viatura
Estudos mostraram que falar ao telefone
durante a condução diminui a
concentração, o que pode ser perigoso.
Respeite as seguintes directrizes:

• Concentre-se totalmente na condução. Saia da
estrada e estacione antes de utilizar o telefone.

• Respeite as disposições locais dos países onde
conduzir e utilizar o telefone GSM.

• Se pretender utilizar o telemóvel num veículo,
instale o kit "mãos livres" concebido para esse
objectivo, com a garantia de que toda a sua
atenção está concentrada na condução.

não bloqueiam 
dispositivos de segu

A utilização de um sis
luzes ou a buzina de 
chamadas telefónicas
estradas públicas em
disposições locais.

Norma EN 609
Em tempo quente ou 
(por exemplo, atrás d
temperatura do telem
se tiver um acabamen
muito cuidado quan
também utilizá-lo a
superior a 40°C.

Cuidados amb
Lembre-se
relativas à
embalagem
antigo e aj
reciclagem

A Philips marcou a
símbolos padrão c
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 contribuição financeira para a
ade nacional de recuperação de
lagens e para o sistema de
agem.

aterial plástico é reciclável (também
ifica o tipo de plástico).
Precauções

reciclagem e eliminação adequada de eventuais
desperdícios.

A bateria não dever ser deitada no lixo
doméstico.

O material de embalagem é reciclável.

Uma
entid
emba
recicl

O m
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JAVA é a marca registada da
Sun Microsystems, Inc.

T9® é a marca registada da
Tegic Communications Inc.

A In-Fusio e o motor de
jogos Exen são marcas
registadas da In-Fusio
França.

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463
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do para que não exceda os limites de
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 sua função é estabelecer os níveis de
s independentes, a partir de intensas
istem neste campo. Os limites fixam

 as pessoas, seja qual for a sua idade e

 esta energia utiliza uma unidade de
sorção específicos). O limite SAR

 que têm sido realizadas utilizando
l mais alto de potência que específica
 SAR é determinado através do nível
o telemóvel quando se encontra em
-se ao facto do telemóvel ter sido
e a potência necessária para chegar à
que actua como estação base, menor

imento da norma europeia R&TTE.
segurança do seu utilizador e de todas

va de conformidade do standard foi
dos por vários telefones e segundo a
ão às exposições a RF.
SAR - Informação

SAR - Informação

ESTE  TELEFONE  CUMPRE  OS  REQUISITOS  ESTABELECID
RELATIVAMENTE  À  EXPOSIÇÃO  A  ONDAS  RAD

O seu telemóvel é um transmissor/receptor de rádio. Foi desenhado e fabrica
exposição a energia de radiofrequência (RF) recomendados pela União Europ
aditamento à norma que existe em relação à utilização destes equipamentos, a
energia RF permitidos. Esta norma foi elaborada por organizações científica
avaliações períodicas que têm sido realizadas sobre os estudos científicos que ex
uma margem importante de segurança a fim de garantir a segurança de todas
estado de saúde.
O standard estabelecido, no âmbito dos telemóveis, para medir a exposição a
medida denominada SAR (Specific Absortion Rates, os índices de ab
recomendado por conselho da União Europeia é 2.0 W/Kg. As provas SAR
posições standard de funcionamento, enquanto o telemóvel transmite o níve
a sua certificação, e em todas as bandas de frequência testadas. Se bem que o
mais alto de potência que específica a sua certificação, o nível real de SAR d
funcionamento pode situar-se muito a baíxo do valor máximo. Isto deve
desenhado para operar em múltiplos níveis de potência de modo que só utiliz
rede. Como norma geral, quanto mais próximo se encontrar de uma antena 
será a potência de saída.
Antes de um telemóvel ser lançado no mercado, deve estabelecer-se o cumpr
Esta norma fixa como um dos seus requisitos essenciais a protecção da saúde e 
as outras pessoas.
O valor SAR máximo para o modelo Philips 362 / CT 3622 sobmetido à pro
0.124 W/Kg. Se bem que podem existir diferenças nos níveis de SAR regista
posição que se adapte, mas, todas elas cumprem os requisitos da UE em relaç
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Declaração de 
conformidade

Nós,
Philips France - Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
FRANÇA

declaramos sob a nossa responsabilidade que o
produto

Philips 362
CT 3622
Cellular Mobile Radio GSM 900 / GSM 1800
TAC: 355314 00

ao qual se refere esta declaração, está em
conformidade com as seguintes Normas:

EN 60950, EN 50360 e EN 301 489-07
EN 301 511 v7.0.1

Declaramos que todos os testes de rádio essenciais
foram realizados e que o produto supracitado está em

conformidade com todos os requisitos essenciais da
Directiva 1999/5/EC.
O procedimento de avaliação da conformidade
referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo V da
Directiva 1999/5/CE foi seguido em relação aos
artigos 3.1 e 3.2 com o envolvimento da seguinte
Entidade Notificada:
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-
on-Thames, KT12 4RQ, UK
Marca de identificação: 0168

Le Mans, 22.06.2005
Jean-Omer Kifouani
Gestor de qualidade

No caso de o produto Philips não estar a funcionar
correctamente ou apresentar um defeito, devolva o
telemóvel que adquiriu ao local onde efectuou a
aquisição ou ao Centro de assistência nacional da
Philips. Consultar a Garantia Internacional enviada
na caixa para obter informações sobre centros de
assistência e documentação técnica relevante ao
equipamento.
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