


equipamento foi previsto para a ligação às redes GSM/

Premir ) para ligar,
premir sem soltar para
desligar.

Digite o seu código PIN
usando o teclado e premido
, ou confirmar com
#.

Premir e manter premida
uma tecla lateral, se estiver
em modo de repouso e se o
telefone estiver aberto.

Premindo por alguns
segundos a tecla lateral
inferior, quando receber uma
chamada, pode desligar o
som.

Digitar o número de telefone
no teclado e premir (
para fazer a chamada.
Descubra o seu telefone

A Philips esforça-se continuamente por aprimorar os
seus produtos. Portanto a Philips reserva-se os direitos
de alterar o manual de instruções ou recolhê-lo sem
aviso prévio. A Philips fornece o manual de instruções
«como apresentado» e não aceita, excepto se for
legalmente necessário, qualquer responsabilidade por
qualquer erro, omissão ou discrepância entre este
manual de instruções e o produto descrito. O

GPRS.

Teclado

Microfone

Teclas de navega-
ção e ,

65 000 cores
écran principal

Tecla para 
câmara C

Tecla c

Tecla para ligar e
desligar )

Teclas laterais
(volume)

Parte 
traseira 
do 
telefone: 
Lentes 
da câmara e 
écran exterior 
com 4 000 cores

Tecla para 
atender e 
WAP (

Como...

Ligar/desligar o 
aparelho

Digitar código o PIN

Regular o volume do 
som de chamada

Fazer uma chamada



Premir c.

ente 
so 
nus

Premir e manter premido
c, ou premir ).

a 
a

Premir ( no modo de
repouso.

do 
o

Premir e manter premida a
tecla ,.

ção 

Premir ,, movimentar
com < ou > para
seleccionar uma função e
premir , para aceder ao
sub-menu. Repetir até
alcançar a função desejada.

e o Premir < no modo de
repouso.

nte 
Premir > no modo de
repouso (abre a lista de
nomes para que possa
seleccionar o destinatário).
Atender uma 
chamada

Premir ( quando o
telefone tocar.

Ajustar o volume de 
conversa

Premir uma das teclas laterais
durante a conversa.

Terminar uma 
chamada Premir ).

Rejeitar uma 
chamada

Premir ) ou premir e
manter premida uma das
teclas laterais (neste caso o
telefone tem que estar
fechado).

Aceder ao menu 
principal

Premir , no modo de
repouso.

Aceder Agenda Premir - no modo de
repouso.

Usar a Agenda

Folhear na lista
movimentando com + ou
- e premido ( para
chamar o nome
seleccionado.

Aceder a Lista 
chamadas

Premir + no modo de
repouso.

Aceder ao menu 
anterior

Retomar rapidam
ao modo de repou
ao folhear por me

Visualizar a últim
chamada efectuad

Activar um coman
de voz programad

Aceder a uma fun
no menu

Abrir rapidament
menu MMS

Mandar rapidame
uma Mensagens



seleccionada, ou c para cancelar. Aparecerá então
el ou lista.

 para pular entre duas opções,
ctivar/desactivar, ligar/desligar,
 valor, etc.

el e pela lista, até alcançar a
ão desejada. Ao navegar numa
ovimentação localizada no lado
cará a posição actual dentro da
avegação poderá seleccionar ou

es do seu telefone, como descrito
 deste manual de instruções.

 modificar o écran de repouso
a, nova mensagem, etc.). Premir
enu correspondente ou premir

 modo de repouso.
Um carrossel é um círculo de símbolos dispostos no
écran, no qual cada símbolo representa uma
característica ou opção necessária para operar o seu
telefone.

Os símbolos não cabem todos no écran de uma só vez;
os escondidos aparecem, folheando com < ou >.

Aceder ao carrossel principal premido , no modo
de repouso. Movimentar com < (sentido contrário
dos ponteiros do relógio) ou > (sentido dos
ponteiros do relógio) e premir , quando a
característica ou opção de sua escolha estiver

um outro sub-carross

Premir + ou -
como por exemplo a
aumentar/reduzir um

Folhear pelo carross
característica ou opç
lista, uma barra de m
direito do écran indi
lista. Com a tecla de n
ajustar todas as funçõ
no respectivo capítulo

Alguns eventos podem
(chamada não atendid
, para aceder ao m
c para retornar ao

Activar Câmara Premir C no modo de
repouso.

Iniciar WAP Premir e manter premida a
tecla 0.

O carrossel

Eventos
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arar. Observe se o canto cortado do
irado para o lado direito.

teria no seu compartimento, como
ima: primeiro deverá apoiar o seu
contra o lado direito do telefone e
caixar.

tampa do seu telefone: encaixar a
te nos ganchos no lado de cima do
em seguida premir o botão até a
atar.
Iniciar

1 • Iniciar

Leia as instruções de segurança no capítulo “Precauções”
antes de utilizar.

Para utilizar o seu telefone, deverá inserir um cartão
SIM válido, fornecido pelo seu operador ou
revendedor GSM. O cartão SIM contém a sua
assinatura, o seu número de telefone móvel, e a
memória na qual poderá memorizar números de
telefone e mensagens (ver “Agenda telefónica”
página 20).

1. Premir na tampa traseira do seu telefone como
demonstrado na figura abaixo e puxe-a para
baixo para a retirar.

2. Remover o cartão SIM do seu suporte e colocar
no seu compartimento, em baixo do clip de

fixação, até p
cartão está v

3. Colocar a ba
indicado ac
lado direito 
premir até en

4. Recolocar a 
parte da fren
telefone, e 
lingueta eng

Inserir o cartão SIM

1.
2.



Iniciar

ta e hora, ver página 30.

 agenda SIM por ocasião da
derá fazê-lo mais tarde, ver
página 20.

m cartão SIM que já contém
 detecta-o e uma mensagem
piar a sua agenda SIM para a

equipamento. Premir c para
 aceitar. A agenda telefónica do
 definida como sua agenda
 de volta para a agenda SIM, ver
página 20.

a uma bateria recarregável. A
ialmente carregada e um alarme
a bateria está baixa. Se a bateria
te vazia, este símbolo apenas
 3 minutos de recarga.

a enquanto o telefone estiver
 todas as configurações pessoais.

 SIM

ria
2

5. Remover o filme de protecção que cobre o écran
e as lentes antes de utilizar o telefone.

Para ligar o telefone, premir a tecla ). Caso
solicitado, introduzir o código PIN (o código secreto
de 4 a 8 dígitos do seu cartão SIM). O PIN pré-
configurado é informado pelo revendedor ou
operador GSM. Para personalizar o seu código PIN,
ver página 28.

Se entrar três vêzes um código PIN errado, o seu
cartão SIM ficará bloqueado. Para desbloqueá-lo,
deverá solicitar o código PUK ao seu revendedor.

Ao ligar o telefone pela primeira vez, será solicitado a
ajustar a data, premido as respectivas teclas numéricas
(premir c para eliminar um número). Em seguida,
ajustar a hora.

Todas as opções de da

Se não copiar a sua
primeira ligação, po
“Seleccionar agenda” 

Se estiver a utilizar u
nomes, o telemóvel
pergunta se deseja co
agenda telefónica do 
cancelar ou , para
telemóvel é sempre
standard. Para mudar
“Seleccionar agenda” 

O seu telefone utiliz
bateria nova está parc
irá avisar se a carga d
estiver completamen
reaparecerá após 2 ou

Se remover a bateri
ligado, poderá perder

Ligar o telefone

Ajustar data e hora

Copiar a agenda

Carregar a bate
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egador ligado ao seu telefone móvel
a está completamente carregada,não
ia. A última maneira de desligar o
esconectá-lo. Utilize portanto uma
fácil acesso. É possível conectar o
abastecimento IT (apenas Bélgica).
Iniciar

1. Após ter colocado a bateria e fechado a tampa do
compartimento no seu telefone, ligar a ficha do
carregador (fornecido na embalagem) no orifício
do lado esquerdo na base do telefone, e a outra
extremidade a uma tomada de parede (corrente
alternada) de fácil acesso.

2. O símbolo da bateria indica o estado da carga:
- Os 4 indicadores modificam-se durante o

carregamento; cada barra representa
aproximadamente 25 % da carga e demora
aproximadamente 1.45 horas para carregar
completamente o seu aparelho

- Logo que todas as 4 barras estiverem
completas, a bateria estará completamente
carregada e então poderá desconectar o
carregador. Dependendo da rede e da
condição de utilização, o período de tempo
disponível para falar ao telefone é de 2 a 4
horas e o período de tempo em posição de
espera é de 200 a 400 hora.

Mantendo o carr
quando a bateri
danifica a bater
carregador, é d
tomada AC de 
carregador a um 



Características principais

internacional, premir e manter
troduzir o sinal "+" ao invés do
ional.

ada, o número de telefone do
elmente indicado. Se o número

na agenda telefónica, será
hamador.
 chamada, premir (.
 chamada, deverá premir  ).
do “Desviar chamada” (ver
amada é transferida para um

o caixa voz.
erá premir ).

 se estiver no modo Silêncio (ver
leccionado “Qualquer tecla“ (ver
aceitar a chamada premido
o )). 

ção permite-lhe colocar as suas
ias em forma de lista no Álbum
os (automaticamente numa
 de slides ou manualmente, um

inar uma chamada
4

2 • Características 
principais

No modo de espera, premir -.
Dependendo da agenda telefónica
seleccionada (SIM ou telefone, ver
“Agenda telefónica” página 20), as
indicações no ecrã podem variar.

Para consultar a agenda telefónica durante a chamada,
premir , e seleccionar Ver lista nomes. Premir
c duas vezes para voltar ao ecrã de chamada.

Premir #, introduzir as primeiras letras do nome
que procura e premir , para passar directamente
para esse nome.

1. Digitar o número de telefone no modo de
repouso, utilizando o teclado. Para corrigir um
erro, deverá premir c.

2. Premir ( para ligar ao número digitado e
premir ) para desligar.

Para uma chamada 
premido * para in
usual prefixo internac

Ao receber uma cham
chamador será possiv
estiver memorizado 
indicado o nome do c
1. Para atender uma
2. Para rejeitar uma

Se tiver activa
página 58), a ch
número ou para 

3. Para desligar, dev

O telefone não tocará
página 7). Se tiver se
página 59), poderá 
qualquer tecla (except

Esta fun
fotograf
de fot
amostra

Aceder e consultar a agenda telefónica

Fazer uma chamada

Agenda telefónica

Atender e term

Ver slides na TV

Ver slides na TV
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ção aparece no modo de espera e
r os menus, aos quais poderá ter
 tecla de navegação do telefone. Ver
” página 27 para mais pormenores

activar.

mite-lhe enviar rapidamente uma
rma de imagem ou de som.
 modo de repouso premir a tecla da
 activar a câmara. Em caso de

 premir # para passar ao modo

ecla da câmara para tirar uma
a janela Gravar som abrirá
ente.
 som ou mensagem da sua escolha,
 para cancelar ou , para

ravação (também poderá esperar que
ximo de gravação de 30 segundos
).

ção

ndar clips de voz com 
Características principais

por um), num écran de TV através de um cabo de
ligação à TV ou no écran (interno) principal do seu
telefone.
1. Ligue o cabo de ligação da TV à tomada amarela

(RCA) do vídeo e à tomada áudio do seu
telefone, e em seguida seleccione um canal de
vídeo (CBVS).

2. Uma fotografia padrão aparecerá
automaticamente no écran da TV, enquanto o
menu Ver slides na TV aparecerá no écran do seu
telefone.

3. Utilizar o menu do seu telefone para iniciar uma
amostra de slides automática ou ponha as
fotografias manualmente, premido + e -.

A ligação à TV só suporta fotografias JPEG com uma
resolução ate VGA (640 x 480 pixeis). Ver “Ver slides
na TV” página 51 para mais pormenores sobre esta
função.

O seu telefone móvel possui uma câmara que permite
tirar fotografias e enviar a amigos ou parentes. Ver
“Tirar fotografias” página 14 para mais informações
sobre este assunto.

Um ícone navega
possibilita-lhe ve
acesso através da
“Icone navegação
como activar/des

Esta função per
mensagem em fo
1. Se estiver em

câmara para
necessidade,
de Clip.

2. Premir a t
fotografia, 
automaticam

3. Para gravar o
premir c
terminar a g
o tempo má
seja atingido

Tirar uma fotografia

Ícone navega

FotoTalk: Ma
fotografias



Características principais

4. Depois mande a sua mensagem através de MMS 3. Seleccionar um nome na sua agenda telefónica,
nar grupo para o adicionar ao
eou.

nforto e segurança, mantenha o
s ouvidos durante o telefonema
ialmente ao aumentar o volume.

nado a agenda no seu cartão
ccionar um nome, premir ,
ionar Ligar em M. livres e premir
 um número.
ado a agenda do seu telefone,
ma maneira para chamar um
ou premir < ou >, e
tro número da lista, em seguida

 e seleccionar Ligar em M.

ma, deverá premir , duas
ra o modo de mãos livres e vice-

 Sons > Sons chamada, premir
u - para seleccionar um som

ãos livres

a chamada
6

(ver “MMS” página 42 para mais detalhes).

Este menu só está à sua disposição se seleccionar a
agenda do seu próprio telefone (e não a existente no
cartão SIM).

Este menu possibilita-lhe adicionar um ou mais
nomes a um grupo. Se um nome desse grupo
telefonar, aparecerá logo com a fotografia
correspondente e a melodia definida para esse grupo
tocará.
1. Se estiver em modo de repouso premir a tecla da

câmara uma vez para activar a câmara e premir
uma segunda vez para tirar uma fotografia do seu
amigo.

2. Seleccionar Agenda Telefónica > Acertos agenda >
Configurar grupos. Renomear um grupo e
seleccionar o Som chamada à sua escolha, depois a
fotografia do seu amigo.

Ao fazer um grupo de uma só pessoa, também, pode
seleccionar Multimédia > Gravar som > Novo, grave o
seu amigo/amiga dizendo qualquer coisa, depois
seleccione a gravação como Som chamada.

escolher Seleccio
grupo que renom

Para o seu próprio co
telefone longe dos seu
com mãos livres, espec

1. Se tiver seleccio
SIM, deverá sele
duas vezes, selecc
, para marcar

2. Se tiver seleccion
proceda da mes
número padrão 
seleccione um ou
deverá premir ,
livres.

Durante um telefone
vezes para mudar pa
versa.

Seleccionar Acertos >
, e mover + o

FotoCall: Ver e escutar quem está a 
chamar Telefonar em m

Alterar o som d
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ente no cartão SIM, o seu número de
do. Em caso contrário, seleccionar
 seguintes instruções.

o próprio estiver memorizado na
ca, poderá vê-lo durante uma
ceder e consultar a agenda telefónica”

amada, mover a tecla lateral + ou
tar/reduzir o volume.

ossível desligar o som do microfone,
modo que o seu interlocutor não
sa ouvi-lo. Durante uma chamada,
mir ,, seleccionar Sem som e
mir , novamente.

a ligar o som do microfone durante
a chamada, premir ,, seleccionar
m som e premir , para confirmar.

lume do auscultador

m do microfone

do microfone
Características principais

de chamada na lista. Premir , para confirmar a sua
selecção.

Se não deseja que o seu telefone toque
ao receber uma chamada, pode
desactivar o som de chamada com a
opção: Acertos > Sons > Silêncio. Premir
-, até Ligar o volume.

Se deseja que o seu telefone vibre ao
receber uma chamada, pode activar a
vibração com a opção: Acertos > Sons >
Vibração, e depois Ligar ou Desligar.

O som de chamada não é desligado ao activar-se a
vibração. Se deseja Ligar o som de chamada e manter
a função de vibração, deve activar o modo Silêncio
como descrito abaixo.
A vibração é automaticamente desligada ao ligar o
carregador.

Para ler o seu próprio número de telefone, premir
-  no modo de espera e seleccionar Nrs. próprios >

Visualizar. Se exist
telefone é indica
Novo, e seguir as

Se o seu númer
agenda telefóni
chamada. Ver “A
página 4.

Durante uma ch
- para aumen

É p
de 
pos
pre
pre

Par
um
Co

Activar o modo de silêncio

Activar o alarme de vibração

Ler o seu número do telemóvel

Silêncio

Vibração

Ajustar o vo

Desligar o so

Ligar o som 

Sem som

Com som



Características principais

ensagens da lista, premir ,
ens > SMS > Ler mensagem >

 duas vezes para apagar a lista

agar todas as mensagens SMS do
pagando a sua lista SMS liberta
ra novas mensagens.

 para a agenda no seu telefone,
genda SIM.

onteúdo da sua agenda, deverá
 seguida seleccionar Agenda
agenda > Apagar Tudo. Premir

, premir prolongadamente  +
página por página, invés de item

ta de sons de chamada.

S

 telefónica

ente numa lista
8

Em muitos países, a gravação de
conversas é sujeita aos regulamentos
legais. Recomendamos que avise a pessoa
com a qual está a falar, que pretende

gravar a conversa actual e só grave se os interlocutores
concordarem. Também deve manter privada qualquer
tipo de gravação. 1 minuto é o máximo tempo de
gravação disponível (ver “Gravar som” página 53).

Para gravar uma conversa durante uma chamada:
premir ,, seleccionar Gravar diálogo e premir
,. Premir c, , ou desligar para terminar a
gravação: uma janela de edição permite atribuir um
nome à gravação, a qual estará depois disponível no
menu Multimédia > Álbum de sons.

Para apagar a sua lista de chamadas,
premir , e seleccionar Info chamada
> Lista chamadas > Apagar. Premir ,
duas vezes para apagar a lista de
chamadas.

Para apagar todas as m
e seleccionar Mensag
Apagar tudo. Premir ,
SMS.

Também é possível ap
menu Guardar SMS. A
espaço de memória pa

Esta opção só é válida
não funciona para a a

Para apagar todo o c
premir , e em
Telefónica > Acertos 
, para apagar.

Ao folhear numa lista
ou - para folhear 
por item.

Isto não se aplica à lis

Gravar uma conversa

Apagar a lista de chamadas

Gravar diálogo

Apagar

Apagar a lista SM

Apagar a agenda

Navegar rapidam
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9
PRS / Registar novamente / Redes

s / Ajustes acesso

ora p30
 relógio / Acertar data / Formato
Horário local / Poupar.luz dia /
hora

p31
idiomas disponíveis

31

ens p33

m (SMS) p33
ensagem / Ler mensagem / Acertos

MS guardadas

36
a caixa correio disponível
ração / Abrir cx. correio / Enviar
Árvore de menu

3 • Árvore de menu
A tabela abaixo descreve a completa árvore de menu
(desde o primeiro ao terceiro nível) do seu telefone
móvel, assim como a página de referência que deveria
consultar para obter mais informações a respeito de
cada característica ou configuração.

Configuração p24

Sons p24
Silêncio / Volume do som de chamada / Som
da chamada / Som mensagens / Equalizador
/ Som teclas / Sounds alerts / Vibração

Ecrã p25
Animações / Contraste do ecrã exterior / Luz
fundo / Fundo / Subfundo

Atalhos p26
Teclas de funções / Comandos por voz /
Marcação por voz / Icone navegação

Segurança p27
Nomes públicos / Bloquear chamada /
Alterar códigos / Protecção PIN

Rede p2
Anexar G
preferida

Data e h
Formato
data / 
Acertar 

Línguas 
Lista de 

Perfis p

Mensag

Mensage
Enviar m
SMS / S

E-Mail p
Para cad
Configu
correio



Árvore de menu

 TV p51

licações p54

uro p54

 p54

r p54

o p56

lho p47
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Difusão de mensagens p41
Recepção / Tópicos / Códigos de zona

Mensagem rápida p41

MMS p42
Novo MMS / Receber uma MMS /
Administrar pastas / Acertos

Multimédia p49

Álbum de fotos p49
Lista de figuras disponíveis

Álbum de sons p49
Lista de sons disponíveis

Demonstração p52

Estado memória p52

Gravar som p53

Ver slides na

Jogos e Ap

Conversor E

Calculadora

Despertado

Agenda p54

Jogo do tijol

JAVA p56

Infraverme
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s do operador p61

s de serviço
ros disponíveis neste menu dependem

dor e da assinatura, por favor verifique
 operador.

61

 +
enu depende do operador e da
a, por favor verifique com o seu
.

Árvore de menu

Câmara p14

Informação de chamada p58

Acertos de chamada p58
Tampa activada / Caixas correio / Auto
remarca / Qualquer tecla / Cham. espera /
Identificação 

Lista de chamadas p59
Lista de chamadas / Apagar

Contadores p60

Agenda telefónica p20

Ver lista nomes

Acertos
Apagar tudo / Seleccionar agenda / Group
settings / Copiar p/ telefone

Serviço

Número
Os núme
do opera
com o seu

WAP p

Serviços
Este m
assinatur
operador



Digitar texto ou número

escolher uma das propostas pelo dicionário T9®

emplo abaixo).

representados por cada letra são

de letras.

lhear para frente na lista de
tas.

nfirmar uma entrada.

 por instantes para apagar uma
, premir prolongadamente para
todo o texto.

ernar entre letras padrões, letras
ulas, e letras maiúsculas.

 do modo T9® para básico e
numérico.

 para o modo de símbolos e
ção.
12

4 • Digitar texto ou 
número

O texto pode ser digitado em écrans de edição de duas
maneiras diferentes: utilizando a entrada predictive de
texto T9®, ou entrada básica de texto. Também estão
disponíveis dois outros modos para números e
pontuação. Os símbolos que aparecem no écran
indicam o modo de texto activo.

O que é isto?
A entrada de texto predictive T9 ® é um
modo de edição inteligente para
mensagens, inclusive um dicionário
compreensível. Desta forma é possível
digitar rapidamente um texto. Premir
apenas uma vez a tecla correspondente

para cada letra necessária para formar uma palavra: as
pressões de teclas são analisadas e é apresentada no
écran de edição a palavra sugerida por T9®. Se
estiverem disponíveis várias palavras conforme as
teclas utilizadas, será iluminada a palavra que digitou:
premir < ou > para folhear na lista e para

incorporado (ver o ex

Como usar?
Alfabetos e símbolos 
os seguintes:

Entrada de texto T9®

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463

2 a 9 Teclas 

< ou 
>

Para fo
propos

, ou 
1

Para co

c 
Premir
entrada
apagar 

0 Para alt
minúsc

* Mudar
para o 

# Alterar
pontua
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ente Premir sem 
soltar

 @ _ # = < > ( ) &
, / : ; » ’ ! ¡ ? ¿ * + - %

1

 ä å æ ç 2

è ∆ Φ 3

 ì 4

5

ñ ò ö 6

 β Π Θ Σ 7

 ù 8

 ø Ω Ξ Ψ 9

para letras
las/minúsculas

0

Digitar texto ou número

Exemplo: como digitar a palavra "Capa":
1. Premir 2 2 7 2. O écran mostra a

primeira palavra da lista: Casa.
2. Premir > para folhear e seleccionar Capa.
3. Premir , ou 1 para confirmar a selecção

da palavra Capa.

Para utilizar a entrada básica de texto, premir *.
Este método requer várias pressões de tecla até
alcançar o caractere desejado: a letra "h" é a segunda
letra da tecla 4 por isto, deverá premir duas vezes
para introduzir "h".

Exemplo: como introduzir a palavra "Casa":
Premir 2 2 2 (ABC), 2 (ABC), 7
7 7 7 (PQRS), 2 (ABC). Premir ,
quando a mensagem estiver completa.
Letras, números e símbolos estão dispostos em cada
tecla da seguinte forma:

Entrada básica de texto

Premir brevem

1 Espaço 1
£ $ ¥ . 0 

2 a b c 2 à

3 d e f 3 é 

4 g h i 4 Γ

5 j k l 5 Λ

6 m n o 6 

7 p q r s 7

8 t u v 8 ü

9 w x y z 9

0 Alterar 
maiúscu



Tirar fotografias

 menu relacionado à câmara,
 para cancelar qualquer acção

do de espera.

Premir a tecla de navegação
< (esquerda) ou >
(direita) para mudar de um
efeito especial (sepia,
realçado, etc.) para outro.

Premir , quando o modo
da câmara está activo.

Premir C quando o modo
da câmara está activo.

Premir C imediatamente
após tirar a fotografia.

Premir c imediatamente
após tirar a fotografia.

Premir , imediatamente
após tirar a fotografia.

Premir 0.
14

5 • Tirar fotografias
O seu telefone possui uma câmara digital que permite
tirar fotografias, arquivá-las no seu telefone, utilizá-las
como fundo ou enviar a amigos.

Dentro de qualquer
premir sem soltar c
actual e voltar ao mo

Como...

Activar/desactivar a 
câmara

Premir a tecla C para
activar, OU premir , e
seleccionar o menu Câmara.
Premir longamente c
para desactivar.

Ligar/desligar o 
Zoom

Em todos os modos excepto
VGA (ver “Modo de
ajustamento prévio” em
baixo), premir a tecla de
navegação + ou -.

Alterar o modo de 
visualização

Premir * para alternar
entre o modo Noite e Normal

Alterar o modo 
câmara

Premir # para alternar
entre VGA (640*480 pixeis)
para Fundo (128*160 pixeis)
para Clip (128*160 pixeis)
para FotoCall (96*64 pixeis).

Alterar o efeito 
especial

Aceder às 
configurações da 
câmara

Tirar uma fotografia

Arquivar uma 
fotografia

Apagar uma 
fotografia

Aceder às opções de 
tirar fotos

Activar/desactivar o 
self-timer
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utros modos de fotos, segure no
verticalmente e premir # para
ndo (128 x 160 pixeis) para Clip
s) para FotoCall (96 x 64 pixeis). O
âmara seleccionado é apresentado no
ito do écran.

mbém lhe possibilita gravar uma
ogo a seguir a ter tirado a fotografia.
tilizar o modo Clip” página 17 para
 sobre este modo.

e a possibilidade de escolher um dos
s disponíveis, ver “Efeitos especiais”
a 19.

E NAVEGAÇÃO 
TAM-SE 
ICAMENTE À 
ERTICAL OU 
previsão, manejo 
las, etc.)
Tirar fotografias

Modo de ajustamento prévio
Premir C para visualizar o écran de previsão da
câmara: a lente da câmara está automaticamente
focalizada e os ícones estão visíveis na parte inferior
(Zoom, Efeitos, Modo Câmara, Tirar) e, se configurado,
na parte superior (Temporizador, Visão) do ecrã.

Todas as opções descritas neste capítulo só são
aplicáveis quando o modo de câmara está activo, ou
seja, se a previsão está visível no écran. Também pode
premir , para ter acesso a qualquer um deles (ver
“Configuração” página 18).

Para todos os o
telefone móvel 
mudar para Fu
(128 x 160 pixei
ícone do Modo c
lado inferior dire

O modo Clip ta
mensagem vocal l
Ver “FotoTalk: u
mais pormenores

Tirar fotografias

Modo 
câmara

O tamanho pré-definido das fotografias
no formato padronizado é de VGA
(640 x 480 pixeis). Vire o telefone móvel
90º para a esquerda e segure-o
horizontalmente para obter uma previsão
do écran total.

Neste modo, o ícone VGA aparecerá no
canto inferior direito do écran. Efeitos Dá-lh

efeito
págin

AS TECLAS D
ADAP

AUTOMAT
POSIÇÃO V

HORIZONTAL (
das tec



Tirar fotografias

2. O número no ecrã indica a respectiva linha.

ias que pode guardar no telefone
 as configurações executadas:

olução, maior o tamanho do
em avisará se não houver espaço
a para guardar a fotografia que
erá apagar dados antes de poder
tografia (ver “Estado memória”

das no Álbum de fotos recebem o
c., até 9999. Isto não significa
 9999 fotografias, mas que as
 as que foram apagadas, são
amente até 9999. A numeração
ir de 1.

orar a fotografia que tirou e
 modo de vista prévia.

rdá-la no Álbum de fotos.

eder à lista de funções
eis: Enviar (por MMS, e-mail),
no Álbum de fotos, Modificar ou
ografia.
16

Tirar uma fotografia
1. Se Desligar a opção de temporizador, quando a

câmara estiver activada, pode premir a tecla da
câmara para tirar uma fotografia.

Premir:

O número de fotograf
varia de acordo com
quanto maior a res
ficheiro. Uma mensag
suficiente na memóri
tirou. Neste caso, dev
guardar uma nova fo
página 52).

As fotografias guarda
nome «img_1.jpg» et
que poderá tirar até
fotografias, inclusive
numeradas automatic
será reiniciada a part

Tempo-
rizador

Permite activar a opção Temporizador em
Ligado ou Desligado (ver “Utilizar o
temporizador” página 17).

Modo 
visão

Estão disponíveis dois modos de câmara:
Normal e Modo noite (aparece o ícone da
lua na parte superior do ecrã). De acordo
com a intensidade da luz ambiente,
deverá premir * para alternar entre os
modos.

Modo 
zoom

Esta opção é possível em todos os modos:
zoom de um nível (x2) nos modos Clip e
Fundo (premir a tecla de navegação +
ou - para aumentar ou diminuir o
zoom), zoom de dois níveis (x2 e x4) no
modo VGA (ao segurar no telefone
horizontalmente, premir também +
ou -, estas < e > são na
realidade as setas da tecla de navegação se
segurar no telefone verticalmente).

c Para ign
voltar ao

C Para gua

, Para ac
disponív
Guardar 
Nova fot
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eu dedo na tecla C, depois segure
aberto à distância do seu braço
 câmara em direcção à sua cara.
a C para tirar a fotografia.

izar o modo Clip
mite-lhe fazer um clip em forma de
m.
 modo Clip e premir a seguir a tecla
ra tirar a fotografia.
avar som abrirá automaticamente:

o som ou mensagem da sua escolha
 para cancelar, , para terminar a
 esperar que o tempo máximo de

30 segundos seja atingido).
 para aceder às seguintes opções:

Para Enviar o seu clip via MMS.

Para o Reproduzir.

Para Gravar o clip que criou; a
fotografia em Álbum de fotos e o
som gravado no Álbum de sons.

Para Modificar o clip que fez.
Tirar fotografias

Utilizar o temporizador
1. Active a opção temporizador com Ligar (ver em

cima), depois premir c.
2. Uma mensagem informá-lo-á quando é que a

vista prévia da câmara do écran principal
(interior) passa para o écran exterior: feche o
telefone, coloque-o sobre a sua charneira inferior
e oriente-o devidamente para que a fotografia
fique bem centrada (a vista prévia no écran
externo aparece então invertida).

3. Premir qualquer lado da tecla para iniciar a
contagem decrescente.

4. A contagem regressiva começa em -10 segundos
(este valor não pode ser alterado). Um bip soa
3 segundos antes da fotografia ser tirada, e
depois de ser tirada.

Premir c para parar o temporizador e voltar ao
modo de vista prévia, ou premir 0 para apenas
parar o temporizador.

5. Após tirar a fotografia, siga as instruções a partir
do ponto 2 descrito em “Tirar uma fotografia”.

Utilizar o auto-retrato
Este modo permite-lhe tirar uma fotografia a si
próprio, segurando no telefone aberto em frente de si.
1. Active a opção temporizador com Ligar (ver

página 17), depois premir C.

2. Coloque o s
no telefone 
estendido e a

3. Premir a tecl

FotoTalk: util
O modo Clip per
fotografia e de so
1. Seleccionar o

da câmara pa
2. A janela Gr

para gravar 
(premir c
gravação, ou
gravação de 

3. Premir ,

Enviar por 
MMS

Play clip

Gravar clip

Modificar 
clip



Tirar fotografias

FotoCall: Ver quem está a chamar idas por último serão guardadas
s quando voltar a utilizar a
s mude novamente.

eccionar o que será introduzido
grafias que tirou: Hora & data,
ou Nenhuma data.

a possibilidade de mudar de um
de câmara para outro: ver
 de ajustamento prévio”
5.

olher uma qualidade disponível
 seguintes: Baixa, Média, Alta.

star os sons Alerta e Disparo.
 primeiro som 3 segundos antes
r a fotografia, e o segundo
 a fotografia foi tirada.
nar Por defeito ou um dos sons

veis, e em seguida premir ,
ivar.

or os valores por defeito.
18

O modo FotoCall permite-lhe fazer uma fotografia e
associá-la a um grupo. Quando um nome deste grupo
chamar, aparece a fotografia correspondente. Ver
“FotoCall: Ver e escutar quem está a chamar”
página 6 para mais detalhes.

Rever as fotografias
As fotografias que guardou são automaticamente
memorizadas no menu Multimédia > Álbum de fotos.
Ver “Álbum de fotos” página 49 para mais detalhes.

Receber e efectuar uma chamada
Se receber uma chamada enquanto está a usar a
câmara:
• ao atender a chamada, qualquer acção relacionada

à câmara será terminada e o seu telefone voltará ao
modo de espera logo que terminado a chamada,

• se rejeitar a chamada, também terminará qualquer
acção relacionada à câmara, e o seu telefone voltará
ao ecrã de vista prévia.

Para efectuar uma chamada, deve primeiro voltar ao
modo de espera.

Premir , enquanto o modo câmara está activo,
para aceder a outras configurações, além daquelas
directamente disponíveis no ecrã de vista prévia.

As configurações defin
e estarão disponívei
câmara, ou até que a

Acertos gerais

Configuração

Hora & data Para sel
nas foto
Só data 

Modo de 
câmara

Dá-lhe 
modo 
“Modo
página 1

Qualidade 
de fotografia

Para esc
entre as

Sons Para aju
Ouve o
de tira
quando
Seleccio
disponí
para act

Apagar 
acertos Para rep
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 um dos dois modos disponíveis:
 modo pré-definido é Normal.

r & Auto-retrato
ões com Ligar e premir c para
ção de vista prévia da câmara e tirar

tilizar o temporizador” página 17 e
etrato” página 17).
Tirar fotografias

Molduras
Para seleccionar uma moldura e buscar uma fotografia
que tirou (este o modo é colocado automaticamente
em 128 x 160 pixeis), ou criar a sua própria moldura
directamente a partir de uma fotografia.

Efeitos especiais
Para seleccionar um efeito e aplicá-lo a uma fotografia
que tirou: Normal, Preto e branco, Sepia, Digital,
Realçado, Negativo Cor, Nitidez e Nitidez 2.

Visualização
Permite escolher
Normal e Noite. O

Temporizado
Active estas opç
voltar para a fun
fotografias (ver “U
“Utilizar o auto-r



Agenda telefónica

Apagar tudo
agar todo o conteúdo da sua
telefónica. Esta opção só é válida
agenda telefónica no telefone,
ara a agenda SIM.

e
 cancelado ou interrompido a
automática da sua agenda
ca SIM na primeira ligação,

executá-la manualmente:
elefónica > Acertos agenda >

nas administra uma agenda de
informação relativa à outra. Por
Smith" existir nas duas agendas
agar na agenda do telefone, o
 na agenda do cartão SIM.

s
 administrar grupos, mudar o
estes e atribuir uma melodia e
ografia específicas a cada grupo.

os grupos, aceder à lista Agenda
all: Ver e ouvir quem está a
20

6 • Agenda telefónica
No menu Agenda telefónica pode seleccionar uma das
duas agendas telefónica disponíveis: a do seu cartão
SIM (o número de entradas depende da capacidade)
ou a do seu telefone (até 499 nomes), que é a agenda
telefónica seleccionada na configuração standard.
Quando introduzir novos nomes na Agenda telefónica,
estes apenas serão adicionados à agenda que
seleccionou.

499 é o máximo número de nomes e eventos, desde que
as outras características (memos, sons, fotografias,
etc.) não estejam a ocupar uma parte significativa da
memória do telefone.

Seleccionar agenda
Premir , e seleccionar Agenda
telefónica > Acertos agenda > Selecc.
agenda. Premir + ou - para
seleccionar uma agenda telefónica. Os

contactos adicionados à Agenda telefónica seleccionada
podem ser copiados para a outra agenda com as
opções Copiar para SIM ou Copiar p/ telefone.

Para ap
agenda 
para a 
NÃO p

Copiar p/ telefon
Se tiver
cópia 
telefóni
poderá 

seleccionar Agenda t
Copiar p/ telefone.
O seu telemóvel ape
cada vez e ignorará a 
exemplo, se o nome "
telefónicas, e se o ap
contacto permanecerá

Configurar grupo
Permite
nome d
uma fot

Para atribuir nomes a
telefónica. Ver “FotoC
chamar” página 22.

Acertos

Seleccionar agenda

Apagar tudo

Copiar p/ telefone

Configurar grupos
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um sinal "+", e os campos
s (e-mail e nota) suportam até 50
inos. Cada contacto tem capacidade
ximo de 5 campos numéricos (por
números móveis, 3 números de
 endereço de e-mail e um texto de

, seleccionar o grupo ao qual deseja
contacto.

prios
óprios que aparece na sua agenda

seu próprio número de telefone. Se
, recomendamos introduzir o seu
óvel, assim como outras informações

es campos possam estar vazios, o item
ode ser apagado.

mergência
número de emergência chama

meros de serviço de emergência no
 país. Na maioria dos casos, pode
mar este número de telefone, mesmo
ha introduzido o seu PIN.

mero de emergência standard é 112,
é 999.
Agenda telefónica

Os contactos são adicionados à agenda telefónica
seleccionada.

Adicionar à agenda telefónica do SIM
1. Premir - no modo de espera e seleccionar

<Novo>.
2. Introduzir o nome e o número desejados, indicar

o tipo do número atribuído ao nome (Telefone,
Fax ou Dados) e premir , para guardar o
contacto na sua agenda telefónica.

Um número pode conter no máximo 40 dígitos,
dependendo do cartão SIM. Se introduzir os números
completos, com prefixo internacional, código do país e
código da área, poderá marcá-los mais tarde de onde
quer que se encontre.

Adicionar à agenda telefónica do 
telemóvel
1. Premir - no modo de espera e seleccionar

<Novo>. Introduzir o nome e depois o apelido
(até 20 caracteres latinos); pode deixar um dos
dois campos em branco, mas não todos os dois.

2. Em seguida, seleccionar Tipo chamada. Os
campos numéricos têm capacidade para até 40

dígitos e 
alfanumérico
caracteres lat
para um má
exemplo, 2 
trabalho, um
nota).

3. Se necessário
atribuir este 

Números pró
A opção Nrs. pr
deverá conter o 
não for o caso
número do telem
relevantes.

Embora todos est
Nr. próprio não p

Número de e
O 
nú
seu
cha

que ainda não ten

Na Europa o nú
no Reino Unido 

Adicionar nomes na agenda do telefone

Emergência



Agenda telefónica

 de espera para aceder à Agenda
Para procurar um contacto

 na agenda do cartão SIM, em
para aceder a uma das seguintes

trar nomes

mir a tecla correspondente à
ra que deseja procurar na lista
or ex., premir 8 duas vezes
ra aceder à letra "U"). O
meiro registo que começa com
a letra será seleccionado na lista.

 premir #, introduzir as
meiras letras do nome que está
procurar, e premir , para
tar directamente para o
ntacto correspondente.

s • Copiar p/ telefone
• Apagar
• Alterar
• Enviar por MMS
22

Esta característica só está disponível se tiver
seleccionado a agenda telefónica do seu telefone, NÃO
a do cartão SIM.

A característica FotoCall permite personalizar os
grupos existentes com os respectivos nomes
("Amigos", "Escritório", etc.), uma fotografia
disponível (do Álbum de fotos) e uma melodia (da lista
Sons chamada). Em seguida, pode atribuir um ou
vários nomes a um grupo: quando um contacto do
grupo chamar, será indicado o respectivo nome com a
foto definida, e ouvirá a melodia configurada para o
grupo.
1. Seleccionar Agenda telefónica > Acertos agenda >

Configurar grupos. Renomear o grupo a ser
identificado ("Amigos", "Crianças", etc.) e
seleccionar a Melodia e a Figura a ser associada a
este grupo.

2. Premir sem soltar c para retornar ao modo
de espera, e depois - para aceder à agenda
telefónica. Seleccionar o contacto que deseja
atribuir a este grupo e premir Seleccionar grupo.
Em seguida, seleccionar o grupo desejado.

Premir - no modo
telefónica guardada. 
existente:

No cartão SIM
Seleccionar um nome
seguida premir , 
opções:

FotoCall: Ver e ouvir quem está a 
chamar

Editar e adminis

2 a 9 Pre
let
(p
pa
pri
est

# Ou
pri
a 
sal
co

• Ligar em M. livre
• Chamar
• Enviar mensagem
• Marcação por voz
• Marcação flash
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numéricos (nota e e-mail) apenas
os ou apagados.

O primeiro número que
introduzir será o número
standard, que será indicado em
primeiro lugar na lista, e
automaticamente marcado ao
premir a tecla Atender. Esta
opção permite mudar o número
standard.

Para copiar números da agenda
telefónica do telefone para o
cartão SIM (a agenda estará
sempre actualizada quando
mudar de agendas ou utilizar um
outro telefone).

Para mostrar os detalhes do
campo seleccionado.

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

Com Copiar p/ telefone, o conteúdo completo do cartão
SIM será copiado para o telefone. Se seleccionar esta
opção duas vezes, os registos serão duplicados.

No telefone
Seleccionar um nome na sua agenda telefónica, em
seguida premir , para aceder a uma das seguintes
opções:

Seleccionar Visualizar para aceder a uma lista com
todos os números ou campos guardados para este
nome, e depois <Novo> para criar um novo campo
para este contacto.
Seleccionar um dos campos e premir , para aceder
a um segundo conjunto de opções:

Os campos alfa
podem ser alterad

• Alterar nome
• Chamar
• Ligar em M. livres
• Enviar mensagem
• Enviar por MMS

• Seleccionar grupo
• Transmitir
• Apagar
• Visualizar

Predeterminar

Copiar p/cartão

Visualizar

Alterar tipo



Configuração

Som da chamada
 seleccionar um som de
a. A lista também contém os
vados e melodias que guardou.
 na lista e aguardar para ouvir a
 seleccionada.

elodia, se o volume do som de
esligar ou se o modo Silêncio tiver
ina 7).

 Ligar ou Desligar o som de alerta
a nova mensagem recebida. Ao
sta opção, poderá também
nar o alerta desejado da lista de
 chamada.

opção permite seleccionar
es acertos de áudio, também
veis durante uma chamada
aso, navegar na lista e aguardar
egundos para ouvir a diferença).
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7 • Configuração
O menu Acertos permite personalizar o seu telefone e
alterar os acertos relacionados com cada opção
disponível (sons, hora e data, segurança, etc.). O
menu Perfis permite alterar vários acertos de uma vez
(ver página 31).

Silêncio
Esta opção permite Ligar ou Desligar o
modo Silêncio. Se Ligar, todos os alertas
serão desactivados e a vibração ficará
activada.

O modo Silêncio também tem efeito para os sons das
teclas.

Volume do som de chamada
Por configuração standard, o volume
do som de chamada pode ser regulado
na posição Médio. Premir + ou
- para acertar o volume do som de
chamada de Silêncio a Crescente.

Permite
chamad
sons gra
Navegar
melodia

Não poderá ouvir a m
chamada estiver em D
sido activado (ver pág

Som mensagens
Permite
para cad
Ligar e
seleccio
sons de

Equalizador
Esta 
diferent
disponí
(neste c
alguns s

Sons

Silêncio

Volume do som 
de chamada 

Som da chamada

Som mensagens

Equalizador
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r o carregador ou o adaptador do
ão será acertada em Desligar.

a opção permite Ligar ou Desligar a
mação dos menus de carrossel. Ao
ar esta opção, também navegará em
tos, como uma mensagem
enu Ler mensagem.

esta função aumenta a autonomia do

 ecrã exterior
mite escolher dentro de vários níveis
contraste que terão efeito para o ecrã
erior.

mite definir uma Duração da luz de
do mediante a selecção de um dos
ores disponíveis. A luz de fundo será
ivada ao receber chamadas ou
ar em listas de menu, etc.

sta função aumenta a autonomia da
Configuração

Som teclas
Esta opção permite Ligar ou Desligar os
sons das teclas. Mesmo em Desligar, os
sinais DTMF são tocados durante a
chamada (ver página 64).

Sounds alerts
Permite Ligar ou Desligar os sons de
alerta para os seguintes itens:

• avisar quando chega a hora de um evento
programado na sua Agenda,

• avisar se há uma chamada Não atendida,
• avisar Bateria fraca quando é necessário recarregar,
• para administrar a duração das suas chamadas com

um Som minuto (o chamador não ouve o bip).

Este menu só permite Ligar ou Desligar os sons de
alerta, NÃO os próprios alertas. P. ex., ao acertar o
alerta da Agenda em Desligar não evitará que o
telefone apresente o ecrã Alarme (caso programado),
mas não haverá sinalização acústica correspondente.

Vibração
Permite Ligar ou Desligar a vibração para
quando receber uma chamada, para um
evento programado na agenda, para
quando receber uma mensagem e para o
alarme.

Sempre que liga
isqueiro, a vibraç

Animações
Est
ani
Lig
tex

seleccionada no m

A desactivação d
seu telefone.

Contraste do
Per
de 
ext

Luz fundo
Per
fun
val
act

mensagens, naveg

A desactivação de
bateria.

Som teclas

Som dos alarmes

Vibração

Ecrã

Animações

Contraste do
ecrã exterior

Luz fundo
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Fundo fornecedor de serviços, é possível que outras teclas de
inidas e bloqueadas.

la de 2 até 9 e premir

 para seleccionar a função que
esta tecla e premir ,. Com
lecções, acederá a um menu (p.
gem ou E-mail), ou iniciará uma
alculadora ou Gravar).

a já estiver programada, pode
r , duas vezes e seleccionar
 de funções disponíveis.

 de funções, basta premir sem
spera - a tecla correspondente à
iciar, ou ao número que deseja

z
clas servem de atalho para uma
nada função, a qual é activada

o de voz.

m comando de voz a todas as
las Teclas de funções.

vo>, navegar na lista para
ção desejada e premir ,.
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Esta opção permite Ligar ou Desligar o
padrão de fundo. Ao Ligar a foto
seleccionada é apresentada em Normal
no modo de espera, e em Fade nos
outros contextos.

Apenas podem ser utilizadas como Fundo figuras em
formato JPEG.

Subfundo
Permite-lhe colocar o Fundo do ecrã
exterior  com Ligar ou Desligar. O
procedimento depois é o mesmo como
no Fundo descrito anteriormente.

Teclas de funções
Estas teclas servem de atalho para uma
determinada função. Ao premir sem
soltar, activará automaticamente a
função correspondente, ou chamará o
número associado (Marcação flash).

Só pode programar as teclas 2 a 9, pois as
outras estão prédefinidas e bloqueadas, não
permitindo a reprogramação. Dependendo do seu

função estejam predef

1. Seleccionar a tec
,.

2. Navegar na lista
deseja associar a 
quase todas as se
ex., Enviar mensa
função (p. ex., C

Se a tecla seleccionad
reconfigurá-la: premi
Alterar. Acederá à lista

Para utilizar as teclas
soltar - no modo de e
função que deseja in
marcar.

Comandos por vo
Estas te
determi
por mem

É possível associar u
funções suportadas pe

1. Seleccionar <No
seleccionar a fun

Atalhos

Fundo

Subfundo

Teclas de funções
Comandos por voz
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oz e podem ser definidos partilhados
por voz e Comandos por voz. Os
 gravados estão disponíveis nos
s e podem ser apagados, reproduzidos

ção
m esta função pode Ligar ou Desligar
cone de navegação. Quando está
do aparece no modo de repouso e
sibilita-lhe encontrar menus, aos
esso através da tecla de navegação do

 ser sempre acedidos desta forma,
 na opção Desligar.

os
mite administrar uma lista específica
nomes denominada Nomes públicos,
mitar as chamadas a esta lista através
opção Restrição cham.
Configuração

2. Quando aparecer Prima OK e fale, basta seguir as
instruções indicadas no ecrã. Ao ser solicitado a
gravar o seu memo de voz, deve encontrar-se
num ambiente silencioso; escolher uma palavra
simples e curta e pronunciá-la claramente.

3. O próximo menu oferece acesso às opções
Apagar, Reproduzir, Alterar função e Alterar voz.
Premir c para criar outro memo de voz.

Para utilizar o comando por voz, premir sem soltar
, no modo de espera, e em seguida falar o memo
de voz gravado.

Marcação por voz
Permite gravar uma palavra para ser
utilizada como memo de voz, o qual
chamará o nome correspondente ao ser
pronunciado.

Proceder como descrito no parágrafo anterior,
seleccionar o nome na lista e premir ,.

Com a agenda telefónica do telefone activada, pode
seleccionar o número desejado na lista indicada.

Comando por voz: quando aparecer Adicionar voz?,
premir , e seguir as instruções indicadas no ecrã.
Para utilizar a marcação por voz, premir sem soltar
, no modo de espera, e em seguida falar o memo
de voz correspondente número que deseja marcar.

Até 15 memo de v
entre Marcação 
memos de voz
respectivos menu
ou alterados.

Icone navega
Co
o í
liga
pos

quais pode ter ac
telefone.

Os menus podem
mesmo que esteja

Nomes públic
Per
de 
e li
da 

Marcação por voz

Segurança

Navegação

Nomes públicos
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pção Cancelar destes menus terá
hamadas. O menu Estado actual
 um tipo de chamada está

 alterar os códigos PIN e PIN 2,
como o Cód. bloqueio para
as. Dependendo do seu cartão
gumas características ou opções
código secreto PIN2. Este é o
o de 4 a 8 dígitos que recebe do

es um código PIN errado, o seu
loqueado. Para desbloqueá-lo,
igo PUK2 ao seu operador ou
uzir 10 vezes consecutivas um
cartão SIM será bloqueado e
so, consultar o seu operador ou

 Ligar ou Desligar a protecção
N. Se Ligar, será solicitado a
zir o seu código PIN cada vez
r o telefone.
28

Bloquear chamada
Permite limitar a utilização do seu
telefone a chamadas específicas,
bloqueando chamadas de saída e de
entrada. Esta função depende da rede e

requer um código de bloqueio específico fornecido
pelo seu fornecedor de serviço. O bloqueio de
chamadas pode ser aplicado a chamadas de entrada
(Todas chamadas ou Em roaming) e a chamadas de saída
(Todas chamadas, Chamadas internacionais e Só
internacional).

Em todos os casos, a o
efeito para todas as c
permite verificar se
bloqueado, ou não.

Alterar códigos
Permite
assim 
chamad
SIM, al

podem requerir um 
segundo código secret
seu operador.

Se introduzir três vez
cartão SIM ficará b
deverá solicitar o cód
revendedor. Se introd
PUK errado, o seu 
inutilizado. Neste ca
revendedor.

Protecção PIN
Permite
por PI
introdu
que liga

Restrição de
chamada

Permite limitar a chamada à lista
de Nomes públicos. Neste caso, só
poderá aceder aos nomes da lista
Nomes públicos, como em
oposição à Agenda telefónica do
menu principal.

Esta função requer assinatura e
um código PIN2 (ver página 28).
Esta opção pode ser válida também
para WAP e ligações de e-mail via
GPRS.

Nomes
públicos

Permite consultar, editar e alterar a
sua lista Nomes públicos com o
código PIN2.

Bloquear cham.

Alterar códigos

Protecção PIN
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mente
rece uma lista das redes disponíveis
área quando está seleccionado o

do Manual. Seleccionar a rede na qual
eja registar-se e premir , para
firmar.

das
mite criar uma lista de redes
forme a sua preferência. Uma vez
inida a lista, o telefone tentará
istar-se numa rede conforme as suas
ferências.

e menu permite criar vários perfis de
os: quando utilizar WAP ou enviar
a mensagem (MMS), o perfil
ccionado será usado para ligar à rede
M ou GPRS.

O seu telefone apenas se registará
automaticamente ao serviço GPRS
quando for necessário. Esta opção
reduz o consumo de energia, no
entanto prolonga o período de
ligação.
Configuração

Não poderá alterar o seu código PIN se esta opção
estiver configurada em Desligar.

Consultar o seu operador para obter todas as
informações sobre a disponibilidade de GPRS na rede
e para uma subscrição apropriada. Também poderá
ser necessário configurar o seu telefone com os acertos
GPRS fornecidos pelo seu operador, utilizando os
menus descritos nesta secção. Em seguida, seleccionar
a rede (GSM ou GPRS) nos menus de cada aplicação
a ser utilizada (p. ex., WAP, MMS, e-mail, etc.).

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

Registar nova
Ofe
na 
mo
des
con

Redes preferi
Per
con
def
reg
pre

Ajustes acesso
Est
dad
um
sele
GS

Rede

Sempre ligado O seu telemóvel regista-se sempre
no serviço GPRS. Esta opção
possibilita uma ligação mais
rápida. No entanto, aumenta o
consumo de energia.

Anexar GPRS

P/ cham. dados

Registar novamente

Redes preferidas

Ajustes acesso
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 seleccionar os formatos de hora
tados no écra de modo de

 acertar a data premido as teclas
as apropriadas, ou movendo as

 ou -.

Tempo inactivo, um tempo de
inactividade acima de 30
segundos, após o qual o
telefone é automaticamente
desligado (se uma chamada
estava em curso).

ra alterar os acertos GPRS
esmos campos como nos

certos GSM). O menu APN
rmite introduzir o endereço da
de externa de dados à qual
seja ser ligado, uma cadeia de
xto utilizada para estabelecer a
ação.
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Todas as opções descritas abaixo dependem do
operador e da assinatura. As mensagens de erro
durante as ligações decorrem principalmente de
parâmetros incorrectos. Consultar o seu operador
antes da primeira utilização e solicitar as
configurações apropriadas, as quais muitas vezes
podem ser enviadas por SMS. Alguns perfis pré-
configurados podem estar bloqueados para evitar que
sejam reprogramados ou renomeados.

Seleccionar um item da lista e premir , para aceder
a uma das seguintes opções:

Formato relógio
Permite
apresen
espera.

Acertar data
Permite
numéric
teclas +

Alterar nome Permite alterar o nome do perfil
seleccionado.

Visualizar Permite visualizar todos os
parâmetros do perfil
seleccionado.

Acertos GSM Para alterar os acertos GSM:
• Login,
• Password,
• Nr. telefone utilizado para

estabelecer a ligação e
fornecido pelo seu operador
(ISDN ou Analógico),

•

Acertos GPRS Pa
(m
A
pe
re
de
te
lig

Data e hora

Formato relógio

Acertar data
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mite acertar a hora premido as teclas
opriadas, ou movendo as teclas +
- para aumentar ou diminuir o
po, minuto a minuto.

ar o idioma para todos os textos do
 ou - para seleccionar o idioma

s premir , para confirmar.

ite aceder a um grupo de acertos pré-
e possibilitam adaptar rapidamente

ambiente, alterando vários acertos de
xemplo, seleccionando Reunião irá
e do som de chamada em silêncio,
e desactivar os sons de teclas (os

ajustados de acordo com os acertos
Logo que a reunião terminar,
al para reactivar os seus acertos

tecla de funções a um perfil (p. ex.,
r a tecla 3 para activar Silêncio,
funções” página 26), sem soltar a
Configuração

Formato data
Permite seleccionar um ou dois
formatos disponíveis, o Ocidental ou
Thai.

Horário local

O ’horário local’ e ’poupar luz dia’ devem ser
acertados primeiramente (verificar novamente a data
e a hora, se já tiverem acertadas).

Permite acertar o fuso horário no qual se
encontra, de acordo com GMT
(Greenwich Meridian Time).

Poupar.luz dia

Este acerto aplica-se apenas a países com o horário de
verão e de inverno (p. ex. Greenwich Meridian Time /
Horário de verão britânico).

Esta opção permite configurar a função
’Poupar.luz dia’ em Ligar (no horário de
verão) ou Desligar (no horário de
inverno). Se Ligar a função de

’Poupar.luz dia’ e acertar a hora em 12:00, ela mudará
automaticamente para 13:00 ao Desligar a opção.

Acertar hora
Per
apr
ou 
tem

Permite seleccion
menu. Premir +
desejado, e depoi

Este menu perm
determinados, qu
o seu telefone ao 
uma vez. Por e
ajustar o volum
activar vibração 
outros itens são 
configurados). 
seleccionar Pesso
habituais.

Se associar uma 
premir sem solta
ver “Teclas de 

Formato data

Horário local

Poupar.luz dia

Línguas

Perfis

Acertar hora
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mesma tecla, desactiva a função e retorna para os Cada caixa  na tabela refere-se aos acertos tal
no menu Pessoal (independente
tos ou não).
, também estarão disponíveis os
Activar carro. Ao desligar o
olta ao perfil Pessoal.

Médio Médio

Desligar

Ligar Ligar

Auricular Activar carro
32

acertos em Pessoal.

Os acertos indicados na coluna Pessoal, na seguinte
tabela, são predefinições de fábrica. Como é possível
alterá-los, os acertos pessoais no seu telefone podem
diferir da tabela.

como estão ajustados 
de ter alterado os acer
Ao ligar um acessório
acertos Auricular e 
acessório, o telefone v

Perfis

Vibração Ligar Desligar Ligar
Vol. chamada Médio Médio Alto Silêncio
Som teclas Ligar Desligar
Alertas agenda Ligar
Alerta Bateria fraca Ligar
Alerta Mensagem Ligar
Luz fundo 10 seg. Desligar
Zoom Desligar
Qualquer tecla Desligar
Animação Ligar Desligar

Pessoal Autonomia Exterior Reunião
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três tipos diferentes de mensagens:

ra aceder ao próximo conjunto de

 anexos de 2 tipos diferentes com a
SMS. Animações e imagens são
eccionar primeiro uma animação, e

Para enviar uma nova mensagem.

Para editar, alterar e reenviar a
última mensagem que enviou.

Para seleccionar uma mensagem
pré-configurada, como Liga de volta
por favor incluindo o seu número,
se este for o primeiro da opção Nrs.
próprios (ver página 21).

Para guardar a mensagem actual
com o respectivo símbolo e melodia
(caso tenham sido associados) no
menu Arquivo.

Para enviar a mensagem actual.

Para anexar uma melodia.

Para adicionar uma imagem bitmap
ou animação.
Mensagens

8 • Mensagens

Este menu permite enviar mensagens
curtas com sons, animações fotos, assim
como administrar as mensagens
recebidas.

As opções de mensagem SMS não estarão disponíveis
no modo de espera, se a função Mensagem rápida estiver
em Liga (ver página 41). Neste caso, só poderá aceder
à opção Resposta.

Enviar mensagem
Este menu permite enviar uma
mensagem SMS a um contacto
seleccionado, podendo estar ou não
guardado na sua agenda telefónica (caso
não existente na agenda, basta

seleccionar <Novo> na lista de nomes e introduzir um
número).

Com a agenda telefónica do telefone activada, premir
, para enviar a mensagem SMS ao número
standard, ou seleccionar um outro número desejado
(ver “Editar e administrar nomes” página 22).

Pode seleccionar 

Premir , pa
opções:

Pode enviar até 2
sua mensagem 
exclusivas: se sel

Mensagem (SMS)

Mensagem (SMS)

Enviar mensagem

<Novo>

Mensagem 
anterior

Standard

Guardar

Enviar agora

Adicionar som

Adicionar 
gráfico



Mensagens

depois uma imagem, apenas a imagem será ditar, alterar e reenviar a
em SMS a alguém (pode
ar uma imagem ou um som).

 imagem ou um som foi anexado
gem que deseja editar, deverá

o separar o anexo e guardá-lo
m de fotos ou no Álbum de sons.
 pode reanexá-lo a sua
em.

ponder ao remetente.

uardar os gráficos e/ou as
es que foram enviados junto
ensagem.

nviar a mensagem seleccionada
r um destinatário na agenda ou
zir um número de telefone
mente).

ardar o número do remetente,
xado à mensagem.

 mãos livres ao remetente da
em.

amar o remetente da mensagem
e do operador).
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considerada e vice-versa.

Alguns itens predefinidos são fornecidos como
standard no seu telemóvel. As imagens e os sons
pessoais que guardou nos respectivos menus não podem
ser enviados se estiverem protegidos por direitos
autorais (copyright).

Ler mensagem
Este menu permite ler todos os tipos de
mensagem SMS: enviadas, recebidas,
lidas e/ou guardadas. Com Apagar tudo,
no primeiro nível, pode apagar todas as

mensagens de uma vez. Quando uma mensagem for
indicada, premir , para aceder às seguintes opções:

Apagar Para eliminar a mensagem
seleccionada.

Arquivar Para guardar as mensagens na memória
do telefone. Poderá então consultá-las
em Mensagens > SMS guardadas.

Ao mover uma mensagem para a lista
’Arquivo’, esta será apagada da lista
’Ler mensagem’.

Ler mensagem

Editar SMS Para e
mensag
adicion

Se uma
à mensa
primeir
no Álbu
Depois,
mensag

Responder Para res

Guardar 
gráfico

Para g
animaçõ
com a m

Remeter Para ree
(escolhe
introdu
manual

Guardar 
número

Para gu
caso ane

Ligar em 
M. livres

Ligar em
mensag

Rechamar Para ch
(depend



35

as
e menu permite consultar todas as
nsagens lidas e guardadas, e Apagar
as as mensagens de uma vez. Pode
rdar uma mensagem com a opção

a função depende do seu contrato de
inante.

mite Ligar ou Desligar esta opção
a transmitir o número do seu centro
mensagem SMS junto com a

nsagem. O destinatário da
nsagem pode então responder
lizando o seu próprio Centro SMS e
 o dele. Isto acelera a transmissão.

a função depende do seu contrato de
inante.

mite Ligar ou Desligar esta opção
a ser informado automaticamente se
a SMS foi recebida ou não.

a função depende do seu contrato de
inante.

mite Ligar ou Desligar esta opção
a guardar automaticamente as
nsagens enviadas no menu Arquivo.
Mensagens

Acertos SMS
Este menu permite personalizar a sua
SMS com as opções descritas abaixo:

SMS guardad
Est
me
tod
gua

Nr. 
extraído

Para extrair um número incluído na
própria mensagem, se este número
estiver incluído entre aspas (podem ser
incluídos e extraídos vários números).

Guardar 
melodia

Para guardar a melodia enviada junto
com a mensagem SMS.

Centro 
mensagens

Para seleccionar o seu centro de
mensagens SMS predefinido. Se não
estiver disponível no seu cartão SIM,
deverá introduzir o número do seu Centro
SMS.

Assinatura Normalmente, a sua assinatura é o seu
número de telefone, adicionado no
final da sua mensagem (com
comprimento reduzido). Pode Editar,
Alterar e Guardar a assinatura.

Período 
validade

Permite seleccionar o período de tempo
durante o qual a sua mensagem deve
permanecer guardada no Centro SMS.
Isto é útil, quando o destinatário não
está ligado à rede (não podendo receber
a sua mensagem imediatamente).

Acertos SMS

Est
ass

Caminho 
resp.

Per
par
de 
me
me
uti
não

Est
ass

Relatório 
envio

Per
par
a su

Est
ass

Auto-
guardar 
SMS

Per
par
me

SMS guardadas
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Auto-guardar SMS (ver acima), ou seleccionando uma  alterar o nome da caixas
 e E-mail 2.

onta de e-mail pode estar
ida e bloqueada para evitar
 renomeada.

nfigurar os acertos necessários
ar ao servidor de e-mail do seu
dor de serviços Internet (ISP).
uns casos, Login, Password e
o E-mail são decididos
ente ao abrir a sua conta.

zir estes parâmetros conforme
. O Endereço POP3 é utilizado
eber e-mails, enquanto que o
o SMTP é utilizado para enviar

ção de e-mail via GPRS, se o seu
ÃO é o seu fornecedor de e-mail,
r o endereço correcto do servidor

enu apresenta configurações
as, as quais não deveria ser
io alterar.
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mensagem recebida, ao premir , duas vezes e
seleccionar Arquivar.

Se não estiver incluído no seu contrato do telefone,
deverá abrir uma conta de e-mail e usar as
informações de configuração recebidas do seu
fornecedor de serviços. Neste caso, todos os parâmetros
serão comunicados pelo seu fornecedor e/ou operador e
devem ser introduzidos como recebidos. Em alguns
casos, é possível que o seu operador também seja o seu
fornecedor de serviços e-mail.

Este menu permite enviar e receber
e-mails, com ou sem anexos. O seu
telefone pode ter sido pré-configurado.
Neste caso, os parâmetros já estarão

configurados e não será necessário alterá-los, excepto
para Login, Password e Endereço E-mail, que são da sua
escolha ao criar uma conta de e-mail.

Para introduzir símbolos especiais, tais como @ ou %,
ver página 12.

Configuração
Premir ,, seleccionar Mensagens > E-mail > E-mail 1
e premir ,. Depois, seleccionar Acertos e premir
, para aceder a uma das seguintes opções:

E-Mail

E-mail

Nome da 
conta

Permite
E-mail 1

Uma c
predefin
que seja

Servidor 
E-mail

Para co
para lig
fornece
Em alg
Endereç
pessoalm
Introdu
definido
para rec
Endereç
e-mails.

AVISO! Para uma liga
operador de telefone N
contactá-los para obte
SMTP.

Avançado Este m
avançad
necessár



37

 erro durante as ligações decorrem
de parâmetros incorrectos. Se

ltar o seu operador antes da primeira
tar as configurações apropriadas.

ertos GSM
a alterar os acertos GSM:
Login & Password,
Nr. telefone (ISDN ou Analógico)
utilizado para estabelecer a ligação e
fornecido pelo seu operador,
Auto desligar, um tempo de
inactividade acima de 30 segundos,
após o qual o telefone é
automaticamente desligado (se uma
chamada estava em curso).

usência de transmissões na rede define
eríodo de inactividade que leva ao

ligamento automático.

Acertos GPRS
Para alterar os acertos GPRS
(mesmos campos como nos Acertos
GSM). O menu APN permite
introduzir o endereço da rede
externa de dados à qual deseja ser
ligado.
Mensagens

As mensagens de
principalmente 
necessário, consu
utilização e solici

Se os campos destes menus estiverem
vazios, ou se tiver problemas de ligação,
consultar o seu fornecedor de serviços
Internet (ISP).

Na maioria dos países da Europa, o
menu Autenticação SMTP deve estar em
Desligar: os seus e-mails NÃO serão
enviados se configurar Ligar. Contactar
o seu fornecedor de serviços para mais
informações.

Acesso 
rede

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

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

• Primeiro GPRS primeiramente, o seu
telemóvel tentará ligar à rede GPRS,
e em seguida à rede GSM se a rede
GPRS não estiver disponível.

Para seleccionar esta opção, é necessário
ter configurado as duas opções, GSM e
GPRS.

Ac
Par
•
•

•

A a
o p
des

•



Mensagens

Enviar correio

xar um ficheiro JPEG de cada
cerca de como introduzir texto,
 número” página 12. Se atender
entrada enquanto escreve um
ado e o telemóvel volta ao modo
igar.

nu permite ligar para a sua caixa
eio e fazer download dos títulos

cionar a agenda telefónica "do
SIM", poderá introduzir um
o de e-mail numa janela de

 estruturar a sua mensagem:
zir o Assunto e o Texto, e em
 premir , to access the next
:
onar som ou Adicionar gráfico
anexar um som ou uma figura
u e-mail,
r agora para enviar ao(s)
natário(s) seleccionados,
ar correio para mudar a
tura do seu e-mail com base
 modelo em branco.
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Este menu permite enviar e receber
e-mails a um ou vários destinatários de
uma só vez, incluindo um anexo, tal
como uma fotografia jpeg. Uma vez

recebidas, as mensagens podem ser reenviadas e os
anexos podem ser visualizados com o software
apropriado.

Se sair do menu Enviar correio antes de enviar o
e-mail, ou se cancelar o envio durante a transmissão,
o conteúdo da mensagem será eliminado, sem ser
guardado.

Apenas é possível ane
vez. Para instruções a
ver “Digitar texto ou
uma chamada de 
e-mail, o menu é fech
de espera quando desl

Abrir cx. correio
Este me
de corr

Adicionar 
endereços

Se introduziu endereços de e-mail para
os contactos guardados na agenda
telefónica do telefone (ver “Adicionar
nomes na agenda do telefone”
página 21), este menu permitirá
seleccionar o nome correspondente na
lista Agenda telefónica.
Após ter adicionado contactos à sua
lista, seleccionar um nome e premir
, para Alterar o endereço de e-mail,
Apagar da lista, ou adicionar outros
contactos.

Enviar correio

Se selec
cartão 
endereç
edição.

Validar 
lista

Permite
introdu
seguida
options
• Adici

para 
ao se

• Envia
desti

• Alter
estru
num

Abrir cx. correio
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 e seleccionar Receber mail para fazer
 do e-mail. Repetir esta operação
download de cada e-mail, de acordo
beçalho seleccionado.

uito grande (mais de 50 KB), este
 download será cancelado.

ue recebeu contém anexos (figuras,
exto ou outra mensagem de e-mail),
dicados por um símbolo específico:

tém os detalhes de um cabeçalho e-
l (data e hora, endereço de e-mail do
etente, etc.), premir , para ver
s detalhes.

exto do e-mail pode ser visualizado
o um anexo, premir , para ler
ta situação não há opções

nçadas).

 ficheiro de texto (só texto, formato
t“) está anexado ao e-mail, premir

 para lê-lo (nesta situação não há
ões avançadas).

plicação necessária para administrar
 anexo não está disponível no seu
fone, ou o e-mail é demasiado
de para o download.
Mensagens

de e-mail do servidor, e depois obter os e-mails
correspondentes.

As duas caixas de correio apresentam as mesmas
configurações e opções. Se configurá-las de modo
diferente, poderá ter dois endereços de e-mail
diferentes.

1. Seleccionar Abrir cx. correio: o telefone liga
automaticamente com o servidor de e-mail e faz
download da lista de títulos de e-mail, caso
existentes (cinco por vez).

2. Se aparecer Próximo (ou Anterior) no fim (ou no
início) da lista, significa que há outros cabeçalhos
de e-mail pendentes: seleccionar uma das opções
disponíveis e premir , para visualizá-los.

Um e-mail sem anexo pode ser apresentado
automaticamente no ecrã de detalhes.

3. Seleccionar um cabeçalho e premir , para ver
os Detalhes. Podem aparecer os seguintes
símbolos relativos a cada cabeçalho:

4. Premir ,
o download
para fazer o 
com cada ca

Se o e-mail for m
será rejeitado e o

5. Se o e-mail q
ficheiros de t
estes serão in

[Nenhum
símbolo] É possível fazer o download do e-mail.

O e-mail é demasiado grande, não é
possível fazer o download.

O e-mail é seleccionado para ser
apagado.

Con
mai
rem
este

O t
com
(nes
ava

Um
“.tx
,
opç

A a
este
tele
gran



Mensagens

• Utilizar um nome de ficheiro com no máximo
 seguida, pode adicionar uma

. ex., ".jpg".
abeçalho e-mail e premir ,
a das seguintes opções:

ssível adicionar o endereço e-
do remetente à sua agenda,
o antes de ter feito o
load do e-mail.

cionar <Novo> para criar um
 contacto, ou seleccionar um
e na lista para adicionar ou
r o endereço e-mail.

 caso, deve ter seleccionado a
da telefónica do telemóvel; Este
de menu NÃO aparecerá se

 seleccionado a agenda
nica do SIM.

seleccionar o e-mail que deseja
ar (seleccionar esta opção de
 para deseleccionar). Ao sair do
 E-mail, será solicitado a

rmar a eliminação do item(ns)
cionados do servidor de e-mail.
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Deve ter guardado uma fotografia antes de poder vê-
la no menu Álbum de fotos. Ver “Álbum de fotos”
página 49 para mais detalhes. Se a memória não for
suficiente para guardar a nova fotografia, apagar
outros ítens (nome, ocorrência ou fotografia) para
libertar espaço de memória.

Uma figura pode não ser aceite pelo seu telemóvel se
for muito grande, ou se não tiver o formato correcto.
Ao receber uma fotografia por e-mail, proceder da
seguinte forma, para obter resultados ideais:
• A fotografia recebida deve ser guardada no

formato JPEG, BMP ou GIF.
• O tamanho do ficheiro da figura não deve

exceder os 50 KB.
• O tamanho ideal é 128 x 160 pixels, para uma

apresentação correcta (recomendamos que utilize
um software standard de edição de fotografias
para criar o tamanho de fotografia desejado).

10 caracteres. Em
extensão, como p

6. Seleccionar um c
para aceder a um

Um outro e-mail está anexado ao que
recebeu (até cinco e-mails podem ser
anexados, um após o outro. Nesta
situação não há opções avançadas).

Uma fotografia está anexada a este e-
mail. Seleccioná-la na lista e premir
, duas vezes para guardá-la no seu
telemóvel (se desejar, pode renomear a
fotografia posteriormente).

Add to 
names

É po
mail 
mesm
down
Selec
novo
nom
altera

Neste
agen
item 
tiver
telefó

Apagar Para 
apag
novo
menu
confi
selec
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e menu permite Ligar ou Desligar a
ção Mensagem rápida. Ao Ligar,
lquer mensagem curta recebida
S) será apresentada

 no ecrã do modo de espera.
xo para ler a mensagem SMS, e para
amente premir , duas vezes:
troduzir a mensagem no ecrã de
ida para enviá-la. O telefone voltará
 ao modo de espera.

segunda SMS enquanto está a ler a
ir c para sair da primeira
a respondê-la. O telemóvel mostrará
gem SMS.

e introduzir 15 tipos diferentes na
a. Para obter os códigos
respondentes aos diferentes tipos,
sultar o seu operador.

mite seleccionar o tipo de
nsagens que deseja visualizar
manentemente no ecrã de espera
ste caso, introduzir o tipo nos dois
nus, Código zona e Tópicos).

ápida
Mensagens

Esta função depende da rede.

Este menu permite administrar a
recepção da difusão de mensagens SMS
transmitidas regularmente a todos os
assinantes da rede. Poderá aceder às
opções descritas abaixo:

Est
fun
qua
(SM

automaticamente
Navegar para bai
responder rapid
primeiro para in
edição, e em segu
automaticamente

Se receber uma 
primeira, prem
mensagem ou par
a segunda mensa

Respon-
der

Para responder ao remetente, cujo
endereço é automaticamente
adicionado à lista. Proceder como
descrito em “Enviar correio”
página 38.

Remeter Para reenviar um e-mail recebido a
um outro destinatário. Proceder
como descrito em “Enviar correio”
página 38.

Difusão de mensagens

Recepção Permite Ligar ou Desligar a recepção das
mensagens difundidas.

Tópicos Para definir o tipo de mensagens que
deseja receber.
• Seleccionar <Novo>, introduzir o

código recebido do seu operador, e
se desejado, associar um nome, ou

• Seleccionar um tipo existente na
lista, que possa alterar ou apagar.

Difusão mensag.

Pod
list
cor
con

Códigos 
de zona

Per
me
per
(ne
me

Mensagem r

Mensagem rápida



Mensagens

a fotografia ao criar a MMS seja
els, o tamanho máximo de uma
viar é de (L)640 x (A)640 pixels

gida por direitos de autor não

ns no menu Álbum de sons, ou
r a MMS: neste caso, seleccionar
a <Novo>, e seguir as instruções
.

ter seleccionado a agenda
ca "No telefone" para poder
a um endereço de e-mail (ver
onar agenda” página 20).

 estruturar a sua mensagem:
icionar uma Figura, um Texto e/
um Som (mover + ou -
a passar ao próximo/anterior
bolo; se não tiver sido
omaticamente seleccionado,
mir , para aceder ao menu
respondente). Para criar mais
es, premir >.
iar agora para enviar a MMS
s) destinatário(s) seleccionados.
der às Opções de MMS.
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Este menu permite enviar e receber
mensagens de multimédia (MMS),
apresentando textos, fotografias e sons.
Uma MMS pode ser composta de um

ou de vários slides. A MMS será reproduzida num
show de slides, independente de tê-la enviado a um
endereço de e-mail ou a um outro telemóvel.

Se aparecer "Memória cheia", deverá apagar
mensagens (p. ex., modelos, rascunhos, mensagens
recebidas, etc.).

Novo MMS

Embora a vista prévia d
de (L)105 x (A)55 pix
fotografia que pode en

Uma fotografia prote
pode ser enviada.

Pode seleccionar os so
um que gravou ao cria
<Registos>, em seguid
que aparecem no ecrã

MMS

Adicionar 
endereços

Para seleccionar um nome na lista
Agenda telefónica, ou para introduzir
um <Novo> número ou endereço de
e-mail. Em seguida, seleccionar um dos
números ou endereços deste contacto,
caso existam vários. Seleccionar um
nome e premir , para Editar o
contacto ou Apagar para eliminá-lo da
lista, ou adicionar novos contactos.

MMS

Deve 
telefóni
aceder 
“Selecci

Validar 
lista

Permite
1. Ad

ou 
par
sím
aut
pre
cor
slid

2. Env
ao(

3. Ace
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mensagem MMS estiver completa,
r Enviar MMS e premir ,. Se
a MMS como um rascunho
ta opção também estará disponível
rios. Se já tiver enviado a MMS e
ão Auto guardar (ver página 46),
enu Caixa de saída a opção Reenviar

"Provisório" falhar, a mensagem será
enu Caixa de saída.

sos, uma uma barra de progresso
har o envio da mensagem (premir

ar).

Para guardar a sua mensagem como
um modelo, que poderá utilizar
como base para outras MMS (p. ex.,
"Feliz aniversário", ver página 44).

Para ver um show de slides criado
antes de enviar.

To change the value of slide
duration set in Settings > Application
settings (see página 43), and to set a
delay between each slide.
Mensagens

Não é possível anexar um memo de voz existente.

Opções de MMS
Estão disponíveis as seguintes opções:

Enviar MMS
Quando a sua 
basta selecciona
guardou a su
("Provisório"), es
no menu Provisó
activado a opç
seleccionar no m
MMS.

Se o envio de um 
movida para o m

Em todos os ca
permite acompan
c para cancel

Adicionar 
página

Para criar uma nova página e
adicionar ao seu show de slides.
Premir < ou > para navegar
pelos slides, caso tenha criado
vários.

Pode também premir > quando
estiver na última página da
mensagem que está a estruturar.

Página 
seguinte / 
Página 
anterior

Para passar para a próxima página
ou para a anterior.

Editar assunto Para editar, alterar ou introduzir o
assunto da sua mensagem.

Apagar página Para apagar a página seleccionada
(se a mensagem tiver mais do que
uma página).

Pôr em 
provisório

Para guardar a sua mensagem como
um rascunho ("Provisório"), que
poderá mais tarde editar, completar
e enviar (ver página 44).

Pôr em 
modelo

Vista prévia

Tempo 
visualização



Mensagens

Receber uma MMS

as
atro pastas diferentes. A pasta
á aquela que seleccionou por

ara extrair uma fotografia do
lide actual e guardá-la no Álbum
e fotos.

ara extrair o som do slide actual
 guardá-lo no Álbum de sons.

s sons AMR não podem ser
uardados.

ara fechar a MMS e voltar a
ceder à lista de opções.

nta uma lista de todas as
gens guardadas como modelos.
Tocar, Editar e Apagar os

os.

nta uma lista de todas as
gens guardadas como
órios, ou guardadas
aticamente se tiver saído do
MMS antes de gravar ou enviar
mensagem MMS. Pode Tocar,
 Enviar e Apagar os modelos.
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Se o tamanho da MMS que deseja receber é maior do
que a memória disponível no seu telefone, deve
libertar memória apagando dados (fotografias, sons,
etc.). Ver “Estado memória” página 52.

Ao receber uma MMS, aparece como informação uma
mensagem de alerta no ecrã. Ver “Configuração”
página 36 para mais informações referentes aos modos
de recepção Automático ou Manual.
Se o remetente da mensagem solicitou Ler relatório,
será solicitado a premir , para enviar a
confirmação de leitura, ou premir c para cancelar.
Após o download da MMS, seleccioná-la na lista da
Caixa de entrada e premir > para reproduzí-la.
Premir , para aceder às seguintes Opções de
reprodução:

Administrar past
Estão disponíveis qu
standard (activa) ser
último.

Tocar Para mudar de volta ao modo
automático: a MMS será
reproduzida como um show de
slides contínuo.

Página seguinte 
(ou anterior)

Para passar para o próximo slide
ou para o anterior. Pode também
premir < ou > ao ver
uma MMS no modo manual.

Separar fotografia P
s
d

Separar som P
e

O
g

Sair P
a

Modelos Aprese
mensa
Pode 
model

Provisórios Aprese
mensa
Provis
autom
menu 
a sua 
Editar,
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operador para obter as informações
pítulo e introduzi-los como indicado.
es podem definir os parâmetros por
ota.

 os seguintes acertos

rmite seleccionar entre:
nual: liga manualmente ao servidor
 seleccionar uma notificação na
ixa de entrada, seleccionar Ler para
er o download, e depois Tocar.
tomático: as novas MMS recebidas
ão automaticamente guardadas na
ixa de entrada. Seleccionar a MMS
remir > para reproduzi-la.

te modo é desactivado quando
iver em roaming.

rmite seleccionar o período durante
ual a mensagem ficará guardada no
vidor, entre 1 hora até 1 semana
áximo). Isto é útil, quando o
stinatário não está ligado à rede (não
dendo receber a sua mensagem
ediatamente).
Mensagens

As notificações são automaticamente apagadas, logo
que tiver recebido toda a MMS. NÃO apagar as
notificações antes de receber a MMS completa, caso
contrário não poderá jamais obtê-la.

As mensagens guardadas apenas podem ser enviadas
das pastas Provisório ou Caixa de saída. NÃO é possível
recuperar um item (seja mensagem, notificação ou
relatório) que foi apagado. Premir c para cancelar
a eliminação.

Acertos

O seu telefone pode ter sido pré-configurado para um
acesso directo aos serviços oferecidos. Se não for o caso,

contactar o seu 
descritas neste ca
Alguns operador
configuração rem

Estão disponíveis

Caixa de 
saída

Apresenta uma lista das mensagens
que Enviar ou das mensagens criadas,
mas ainda Não enviado. Pode Tocar,
Apagar ou ver os Detalhes de todas
estas mensagens, Reenviar ou Remeter
a outros destinatários.

Caixa de 
entrada

Apresenta uma lista de todas as
Notificações, Entrega e Ler relatórios,
Lido e MMS não lido.
É possível Ler ou Apagar as
notificações e relatórios.
É possível Tocar, Reenviar ou
Responder uma MMS, apresentar os
seus Detalhes ou Apagar a mesma.

Modo 
recepção

Pe
Ma
ao
Ca
faz
Au
ser
Ca
e p

Es
est

Período de 
validade

Pe
o q
ser
(m
de
po
im



Mensagens

de rede permite seleccionar um
de dados dentre os que
rou (ver “Ajustes acesso”
29).
ermite seleccionar o tipo de

tilizado ao iniciar uma ligação:
PRS ou Primeiro GPRS.

onar Centro MMS para
zir o endereço MMS do
r, ao qual o seu telefone vai
.
ço Gateway e Porta Gateway
em introduzir o endereço IP,
como os números da porta de
 do servidor.
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Ler 
relatório

Pode Ligar ou Desligar esta opção, a
qual informa (através de uma SMS)
quando o estado da MMS que enviou
foi alterado, ou seja se esta foi lida ou
apagada.

Relatório 
envio

Pode Ligar ou Desligar esta opção, a
qual informa (através de uma SMS) se
a sua MMS foi recebida ou rejeitada.

Auto 
guardar

Pode Ligar ou Desligar esta opção, que
permite guardar automaticamente as
mensagens enviadas na Caixa de saída.

Tempo 
visualização

Permite seleccionar a duração do
intervalo entre cada slide da MMS.

Ajustes da 
rede

Conta 
perfil 
configu
página
Rede p
rede u
GSM, G
Selecci
introdu
servido
ligar-se
Endere
permit
assim 
ligação
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s via IrDA do seu telefone móvel,
ar inicialmente o item que deseja
seleccionar uma fotografia, um som,
 evento, um sub-menu dá acesso à

eu telefone encontrar um outro
patível com IrDA, ele enviará
 o item. As mensagens são

 écran, para poder acompanhar o

ncontrar vários dispositivo IrDA,
sta no écran, para que possa escolher

 para confirmar e enviar os dados

ado se o seu telefone não encontrar
 antes de ser atingido o Time Out
, se a ligação de infravermelhos foi
 se cancelar o processo.

a receber dados, seleccionar
avermelho > Receber. O seu
móvel encontra-se em espera que
ro dispositivo IrDA o envie. Como

os
Infravermelho

9 • Infravermelho
O seu telefone móvel integra a tecnologia
infravermelhos (também chamada de IrDA), que
permite enviar ou receber dados de outros dispositivos
compatíveis com IrDA através de uma ligação sem fio
(p. ex. um outro telefone móvel, um PC ou PDA, uma
impressora etc.). Pode utilizar o IrDA para enviar
rapidamente ao telefone móvel do seu amigo um som
que acabou de misturar, ou ainda para receber fotos do
seu PDA.

Arquivos protegidos por direito de autor não podem
ser enviados. Ao conectar com um PC, assegure-se de
que está activada a opção infravermelhos.

Antes de enviar ou receber
dados estes devem estar
primeiramente
posicionados
correctamente em relação
ao seu telefone móvel.
Assegure-se de que as
entradas IrDA estejam de
face uma para a outra e
numa distância de no

máximo 50 cm (ver diagrama). Assegure-se também
de que nada esteja a obstruir o raio IrDA.

Para enviar dado
deverá seleccion
enviar: Quando 
um nome ou um
opção Enviar.
Logo que o s
dispositivo com
automaticamente
apresentadas no
processo.
Se o telefone e
aparecerá uma li
um. Premir ,
seleccionados.

O envio é cancel
outro dispositivo
(tempo definido)
interrompida, ou

Activar IrDA
Par
Infr
tele
out

Posição dos dispositivos

Enviar dados

Receber dad

Infravermelho



Infravermelho

ao enviar, as mensagens também são apresentadas no

 é possível utilizar o seu
 móvel junto com um PC ou
A, p. ex. para navegar na

 ou enviar fax.
s os serviços disponíveis através
eber SMS, e-mail e fax, carregar
 seu telefone, Sincronização de

izard, etc.), deverá instalar
e móvel (Mobile Phone Tools) no
o de software está disponível no
to com o seu telefone.

-Rom não é compatível com
 Macintosh®. Ele apenas apoia
E, XP e 2000 (o Serviço Pack 3
o neste caso).

de software para Lotus Notes,
 Microsoft Outlook foram
itir a sincronização entre o seu
ps a estas aplicações (leia os
 de instrução para obter
as).

ne como um modem
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écran, permite assim que se possa acompanhar o
processo.

A recepção é cancelada se o seu telefone não estiver
conectado por outro dispositivo antes de ser atingido o
Time Out (tempo definido), se a ligação de
infravermelhos foi interrompida, se o tamanho do
ficheiro é demasiado grande ou se cancelar o processo.

Gravar os dados recebidos
Premir , para aceder às seguintes opções:

Premir c para voltar ao ecrã inactivo sem guardar
os dados.

Também
telefone
um PD
internet

Para usufruir de todo
de IrDA (enviar e rec
fotos e sons MIDI no
agenda, GPRS W
ferramentas de telefon
seu PC. Esta aplicaçã
CD-Rom enviado jun

O software no CD
computadores Apple®

Windows® 98 SE, M
e seguintes, obrigatóri

Específicos módulos 
Lotus Organizer e
elaborados pra perm
telefone móvel Phili
respectivos manuais
informações detalhad

Gravar Para gravar os dados, em seguida
retorna ao modo de repouso. Os
itens que recebeu serão guardados
com o seu nome predefinido, que
pode alterar seleccionando-os nos
menus relevantes.

Mostrar Para apresentar os detalhes dos
dados recebidos (reproduzir ou
tocar ou visualizar uma fotografia).

Utilizar o telefo

Dados
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 devem ter o tamanho e o formato
a que possam ser guardadas e
ectamente no seu telemóvel.

e menu permite administrar e
alizar as figuras guardadas no seu
móvel.

aceder a um dos sub-menus
tografias guardadas no seu telefone

as do seguinte modo: Para aceder ao
 seleccionar uma figura na lista e
remir , para aceder às opções

 a câmara, também pode ter acesso a
tras funções relacionadas com este.
ar esta opção, a fotografia escolhida

ara definir o som seleccionado
omo Som mensagens (esta opção
eve ser definida em Ligar no menu
certos > Sons, ver página 24).

o Rename the selected sound.

tos
Multimédia

10 • Multimédia

Este menu permite administrar e ouvir
os sons guardados no seu telemóvel , as
suas Melodias pessoais, Melodias Standard
ou os Registos. Ao aceder a um dos sub-

menus disponíveis, seleccionar um som e premir ,
para aceder às seguintes opções:

As figuras JPEG
apropriados par
apresentadas corr

Est
visu
tele
Ao 

disponíveis, as fo
serão apresentad
ecrã de gráfico,
premir >. P
descritos abaixo.

Modificar

Quando utilizar
este menu e a ou
Quando seleccion

Álbum de sons

Apagar Para Apagar o som seleccionado

Os sons na pasta Melodias Standard
não podem ser apagados.

Enviado 
por...

Para enviar o som seleccionado por e-
mail (ver página 36), por IrDA (ver
página 47) ou MMS (ver página 42).

Não é possível enviar sons que estão
protegidos por direitos de autor.

Como som 
chamada

Para definir o som seleccionado
como Som da chamada.

Álbum de sons

Como aviso 
de SMS

P
c
d
A

Renomear T

Álbum de fo

Álbum de fotos



Multimédia

é visualizada e o tamanho automaticamente

eleccionada.

Figuras standard não podem ser

guardar a imagem,
sivamente com todas as
ficações feitas por si: Introduzir
e escolhido e premir , para

rmar.

tografia, o ficheiro original que
será sobrescrito. Pode guardar
ualquer momento, também sem

nviar uma fotografia através de
, e-mail ou MMS (ver o
ctivo capítulo deste manual de
ções para obter mais
enores).

ma melhor visibilidade da pré-
lização, seleccionar Ajuda e
ir , para alternar entre as
s Ligar e Desligar.
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reajustado para 128 × 160 pixels.

Seleccionar uma fotografia e premir , para aceder
às opções descritas abaixo, que lhe são facultadas pelos
ícones localizados no lado esquerdo do ecrã. Em cada
caso, premir c para voltar à opção anterior, ou
, para validar e ir para a opção seguinte.

Apagar
Para Apagar a figura s

As figuras na pasta 
apagadas.

Adicionar 
texto

Para adicionar um texto a uma
imagem escolhida. Premir a tecla de
navegação para mover a forma para
qualquer direcção (premir
brevemente para a mover de 1 pixel,
premir sem soltar para 5 pixels).

Adic. 
moldura, 
ícone

Para adicionar um ícone ou uma
moldura à fotografia escolhida, que
pode também mover no ecrã ao
premir as setas. Premir < ou >
para aceder ao display gráfico
durante a consulta das listas.

Apagar Para Anular as últimas alterações
feitas nas fotografias ou para Apagar
tudo, ou seja cancelar todas alterações
de uma vez. Premir c para
cancelar ou , para confirmar.

Guardar 
fotografia

Para 
inclu
modi
o nom
confi

Se não renomear a fo
escolheu do álbum 
uma fotografia, em q
a ter modificado.

Enviar 
fotografia

Para e
IrDA
respe
instru
porm

Ajuda Para u
visua
prem
opçõe
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a função permite-lhe colocar as suas
grafias em forma de lista no Álbum
fotos (automaticamente numa

ostra de slides ou manualmente, um
cran de TV através de um cabo de
o écran do seu telefone.

 para ligação à TV não pertence
à gama de fornecimento do seu
ase, you must purchase it separately.
genuínos Philips” página 74 para
es.

lides na TV, a seguir Manual e premir
hear na lista completa de imagens.

a activar apresentação gráfica total
á-la para a TV, premir < para

er slides na TV, a seguir seleccionar o
intervalo entre as imagens e premir

es]marcar premido < ou >
r todas as imagens de uma vez, ou
sta e marcar/desmarcar as fotografias
Multimédia

Enviado por...
Para enviar a figura seleccionada por IrDA (ver
“Infravermelho” página 47), por MMS (ver “MMS”
página 42), ou por e-mail (ver “E-Mail” página 36).

Definir como fundo
Para definir a figura seleccionada como fundo (esta
opção deve ser definida em Ligar em Acertos > Ecrã,
ver página 26).

Definir como subfundo
Para definir a figura seleccionada como Subfundo (esta
opção deve ser definida em Ligar em Acertos > Ecrã,
ver página 26).

Rodar
Para rodar a figura por 90° ou 180°, premir , para
confirmar a sua selecção.

Renomear
Para Renomear: premir ,, inserir um nome e
premir , novamente.

A BATERIA DO TELEFONE DEVE ESTAR
CARREGADA EM, NO MÍNIMO, 50 % PARA
PODER VER UM SHOW DE SLIDES NA TV.

Est
foto
de 
am

por um), num é
ligação à TV ou n

O cabo acessório
necessariamente 
telefone. In this c
Ver “Acessórios 
obter mais detalh

Manual
Seleccionar Ver s
, e depois fol

Premir > par
do écran e envi
voltar à lista.

Automático
1. Seleccionar V

valor para o 
,.

2. Escolher [D
para escolhe
Folhear na li

Ver slides na TV

Ver slides na TV



Multimédia

escolhidas premido < ou > (as fotografias

enu permite visualizar as a
agem da memória disponível no
one. Várias funções partilham a
a do telemóvel: álbuns de
memos gravados e memos para
ensagens que guardou no seu

ónica e anotações da agenda de

necido com muitas fotografias e
el apagar sons ou figuras nas
m de sons, p. ex. para libertar
ra os seus próprios sons e fotos.

ificar o estado da memória. O
agem de memória livre e o total
efone em KB. Premir ,
er à lista detalhada da memória
ção.

ia" ao guardar um novo item ou
memória, deve apagar um item
dicionar um novo.
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escolhidas serão assinaladas).
3. Em ambos os casos, premir , para começar a

apresentação dos slides e c para terminá-la.
4. Seleccionar [Des]marcar para desmarcar todas as

fotografias de uma vez.

A última escolha/apresentação de slides realizada é
guardada automaticamente e pode ser passada várias
vezes seguidas mesmo quando saiu do menu Ver slides
na TV.

Ao folhear manualmente ou ao ver automaticamente
os slides, premir , para chamar as opções de
rotação (90°, 180° ou 270°), seleccionar a opção
desejada e premir ,. As alterações serão
automaticamente guardadas.

Premir , para iniciar o filme
Demonstração.

Se tiver ligado o telefone sem ter inserido um cartão
SIM, este menu estará disponível no primeiro nível do
menu.

Este m
percent
seu telef
memóri

fotografias e de sons, 
comandos por voz, m
telefone, agenda telef
tarefas, jogos, etc.

O seu telemóvel é for
sons. Apenas é possív
pastas Figuras ou Álbu
espaço de memória pa

Premir , para ver
ecrã mostra a percent
da memória do tel
novamente para aced
utilizada por cada fun

Se aparecer "Lista che
ao libertar espaço de 
para poder criar ou a

Demonstração

Demonstração

Estado memória

Estado memória
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eleccioná-lo na lista para reproduzir,
ara Apagar ou Alterar nome.

dem ser utilizadas posteriormente
omo sinal de chamada a chegar, etc..
rdadas não podem ser enviadas por
Multimédia

Este menu permite gravar um som de
1 min. no máximo, e até 20 sons
diferentes, dependendo do Estado
memória.

Seleccionar <Novo> para gravar um novo som. Seguir
as instruções no ecrã e premir , logo que o seu som

estiver gravado. S
ou premir , p

As gravações po
como alarme ou c
As gravações gua
MMS.

Gravar som

Gravar som



Jogos e Aplicações

Introduzir os caracteres pelo teclado. A precisão da
sas decimais e arredonda para o
remir sem soltar 0 para

menu permite acertar o
ador. Introduzir a hora, premir
seleccionar: Uma vez, Todos os
Só dias úteis, conforme as suas
ida, seleccionar um dos sons de

um Gravar som (a última a ser
ma vez) ou o Buzzer.

, mesmo que o seu telefone esteja
ue o volume esteja ajustado em
4). Premir qualquer tecla para

emória do telemóvel com outras
um de fotos, sons, etc.). Para
 disponível no seu telefone,
 > Estado memória.
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11 • Jogos e Aplicações

Este menu possibilita converter um
montante de/em Euros, introduzindo o
valor e premido ,.

A moeda utilizada para a conversão é determinada
conforme o país da sua assinatura. O conversor Euro
é disponibilizado por assinatura, e apenas em países
com a moeda Euro.

Este menu oferece as seguintes funções:

calculadora é de 2 ca
decimal superior. P
introduzir um ponto.

Este 
despert
, e 
dias ou 

necessidades. Em segu
alerta: uma melodia, 
reproduzida apenas u

O despertador tocará
desligado e mesmo q
desligar (ver página 2
parar o alarme.

A agenda partilha a m
funções (agenda, álb
verificar a memória
seleccionar Multimédia

Conversor Euro

Calculadora

Adição Premir *.

Subtracção Premir * duas vezes.

Multiplicação Premir * 3 vezes.

Divisão Premir * 4 vezes.

Equação Premir #.

-> Euro

Calculadora

Despertador

Agenda

Despertador
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egurará que todos os eventos antes
apagadas de uma só vez.

ventos
evento na lista e premir , para
 seguintes opções:

e eventos
, Consulta semanal e Consulta mensal
os eventos guardados na sua agenda
mato. Para apresentar eventos nestas
ta seleccionar o modo de visualização
 ,, e em seguida mover < ou

Para eliminar o evento
seleccionado.

Para alterar o evento
seleccionado.

Ao alterar um evento repetido,
também modificará todas as
instâncias deste.

Para transmitir o evento
seleccionado para outro
dispositivo compatível com
IrDA.
Jogos e Aplicações

Criar um novo evento
Este menu permite criar eventos e
guardá-los na sua agenda. Se o alarme
da agenda está em Ligar (ver página 25),
ouvirá um som de alerta quando estiver

na hora de uma ocorrência programada.
1. Seleccionar <Novo>, e em seguida o tipo de

evento para criar (Férias, Reunião, A fazer), e
depois introduzir a data e a hora de início e de
fim do evento.

2. Atribuir um nome à ocorrência (p. ex., "Reunião
com Smith") configurar o alarme e a frequência:
os alertas serão accionados na hora definida.

O alarme só é válido para os eventos Reunião e A fazer,
e será actualizado ao mudar de fusos horários (ver
“Data e hora” página 30).

Apagar antigos
Este menu permite eliminar os eventos passados.
Introduzir a data de início (passada ou futura) a partir
da qual todos os eventos serão apagados e premir ,
duas vezes para apagar todas as ocorrências antes desta
data.

Para apagar todos os eventos configurados na sua
agenda, introduzir uma data de início com vários
anos de antecedência (p. ex. 3 de Dezembro de 2010).

Desta forma, ass
desta data sejam 

Administrar e
Seleccionar um 
aceder a uma das

Visualização d
A Consulta diária
apresenta todos 
no respectivo for
visualizações, bas
desejado, premir

Agenda

Apagar

Alterar

Transmitir



Jogos e Aplicações

> para apresentar o próximo ou o anterior dia,

elefone móvel é fornecido com
JAVA, o que lhe permite usar
es compatíveis com JAVA, p. ex.
regar jogos da internet.

Para uma pausa; o tempo da
pausa está limitado em
2 min. (depois disso, o ecrã
retoma o modo de espera e
perdeu o jogo).

eccionar o tipo de rede utilizada
 iniciar uma ligação.
 ou GPRS: o seu telefone móvel
ilizará a rede GSM ou GPRS
conexões e-mail.
iro GPRS: o seu telefone móvel
eiramente tentará conectar à
GPRS, e em seguida à rede
 se a rede GPRS não estiver
nível para a conexão.

eleccionar esta opção, será
io que ambos os acertos GSM e
estejam configurados. Ver

29 para obter mais detalhes.
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semana ou mês.

Nota: a mudança de fusos horários terá efeito para
todos os lembretes da sua agenda: o alarme de
ocorrências será actualizado de acordo com a hora
apresentada no ecrã (ver “Data e hora” página 30).

Este menu pode depender do seu contrato de assinante.
Consequentemente, o seu símbolo e seu conteúdo
também podem variar.

Este menu possibilita aceder ao jogo do
tijolo. O objectivo do jogo é destruir os
tijolos, atingindo-os com a bola. Ao
destruir o último tijolo, poderá aceder
ao próximo nível. As teclas utilizadas são
as seguintes:

O seu t
função 
aplicaçõ
para car

Rede

Jogo do tijolo

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

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

Jogo do tijolo

0

JAVA

Rede Para sel
quando
• GSM

só ut
para 

• Prime
prim
rede 
GSM
dispo

Para s
necessár
GPRS 
página

JAVA
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tico
esligar o início automático de JAVA.

Ligar a aplicação JAVA iniciará
 logo depois da instalação.
Jogos e Aplicações

Inicio automá
Permite Ligar ou D
Se seleccionar 
automaticamente

Endereço 
DNS

Permite introduzir o endereço DNS da
rede de dados externa que gostaria de
conectar.

Conta de 
acesso

Permite seleccionar um perfil de dados
entre os que configurou em Acertos >
Ajustes acesso (ver página 29).



Informação de chamada

assinante, e é diferente da transferência de chamada,
á uma ou várias chamadas em

s números de caixa de correio de
is no seu cartão SIM).

e ser necessário introduzir dois
vir a sua caixa voz, o outro para
ontactar o seu operador de rede

mações.

 a remarcação. Se Ligar, e se o
e está a chamar estiver ocupado,

ia todas as chamadas de entrada.
ção! Se seleccionar esta opção, não
erá mais chamadas, até que volte
activá-la.

ite seleccionar em que situações
a que as chamadas recebidas
 desviadas: Se não responde, Se
de alcance ou Se ocupado. Cada
o pode ser ajustada
radamente.

e o estado de todos os reenvios de
ada.
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12 • Informação de 
chamada

Este menu permite configurar todas as
opções de chamad (desviar chamada,
em espera, etc.) a e aceder aos menus
descritos abaixo.

Tampa activada
Quando activada, esta opção permite atender uma
chamada de entrada, simplesmente abrindo o
telefone. Um bip também indica o fim da
comunicação ao desligar.

Para rejeitar uma chamada, premir e manter premido
a tecla lateral inferior.

Desviar chamada
Para desviar as chamadas recebidas para a sua caixa
correio ou para um número (pode estar ou não na
Agenda telefónica) e tem efeito para Chamada dados,
Chamadas voz e Chamadas fax.

Antes de activar esta opção, introduzir os seus números
de caixa de correio de voz (ver “Caixas correio”
página 58). Esta função depende do seu contrato de

que ocorre quando h
curso.

Caixas correio
Para introduzir os seu
voz (se não disponíve

Em alguns casos, pod
números: um para ou
reenviar mensagens. C
para obter mais infor

Auto remarca
Para Ligar ou Desligar
telefone da pessoa qu

Acertos de chamada

Acertos de chamada

Incondicional Desv
Aten
receb
a des

Condicional Perm
desej
sejam
fora 
opçã
sepa

Estado actual Exib
cham
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ou Ocultar a sua identidade ao seu
ção Estado actual informa se a função
ão.

e menu permite visualizar a lista de
madas de entrada e de saída, as
tativas de remarcação automática e
detalhes de chamadas. As chamadas
o atendidas e recebidas) são
ordem cronológica, com a chamada
opo da lista.

adas

Seleccionar um item e premir ,
para consultar a data, a hora, o
número, o estado de qualquer
chamada seleccionada, e para
verificar se foi efectuada ou
recebida.
Premir , novamente para aceder
às opções: Chamar ou Ligar em M.
livres este interlocutor, Enviar
mensagem, Enviar por MMS, Apagar a
chamada seleccionada ou Guardar o
número correspondente.

Para apagar a lista completa de uma
vez.
Informação de chamada

este número será remarcado até ligar com sucesso, ou
até alcançar o número máximo de tentativas (10). O
telefone emite um bip no início de cada tentativa e um
bip especial se a ligação tiver êxito.

O intervalo entre as remarcações aumenta a cada
tentativa.

Qualquer tecla
Pode atender uma chamada premido qualquer tecla,
excepto ), que é utilizada para rejeitar a chamada.

Cham. espera

Identificação
Permite Mostrar 
interlocutor. A op
está activada ou n

Est
cha
ten
os 

(efectuadas, nã
apresentadas em 
mais recente no tLigação GSM Tem efeito para Todas chamadas,

Chamadas voz, Chamadas fax e
Chamada dados. Se esta opção estiver
activa, ouvirá um bip se receber uma
segunda ligação enquanto está
numa chamada. Seleccionar a opção
Estado actual para verificar se a
chamada em espera GSM está
activada ou não.

Esta função requer assinatura.
Contactar o seu operador de rede.

Ligação GPRS Permite Activar ou Desactivar a
chamada em espera para chamadas
de entrada durante uma ligação
GPRS em decurso.

Lista de cham

Lista de 
chamadas

Apagar

Lista chamadas



Informação de chamada

ite apresentar os custos
ulados e redefinir o contador
zero (a função pode ser

egida por códigos PIN ou
2).
isualizar mostra quanto já foi
sto, conforme a taxa definida.

einiciar permite redefinir o
usto total em 0.
r saldo permite verificar o
édito restante (comparado com
 limite programado
teriormente).

nular limite custo permite
ncelar o limite de custos.
mite custo permite introduzir o
mite de custos no menu Ver
ldo.
dicar custo permite configurar
u alterar a taxa por unidade.
troduzir primeiro a moeda

tilizada (no máximo três
racteres), e em seguida o custo

or unidade.
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Se o número da lista também estiver na sua Agenda
telefónica, será apresentado o nome correspondente.
Mover + ou - para seleccionar o número para
remarcar e premir (. Premir ) para desligar.

Este menu contém o submenu do
contadores de GSM, o qual permite
aceder às opções descritas abaixo e
possibilita administrar o custo e a
duração das chamadas.

O contador de chamadas GSM não inclui ligações
WAP. A maioria das opções abaixo dependem da
assinatura.

Contadores

Tempo total Para Visualizar ou Reiniciar a duração
das chamadas de Saída ou de
Entrada.

Info últ. cham. Para apresentar a duração e/ou os
custos da sua última chamada.

Info. após 
cham.

Para Ligar ou Desligar a apresentação
sistemática da duração e/ou dos
custos de cada chamada ao desligar.

Contadores

Custo total Perm
acum
em 
prot
PIN
• V

ga
• R

C
• Ve

cr
o
an

• A
ca

• Li
li
sa

• In
o
In
u
ca
p
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ligar-se-á à rede conforme os Ajustes
iu no menu Acertos > Rede (ver

pal
 primeira página principal WAP que
r uma sessão WAP. Na maioria dos
o menu está pré-configurado e ligará

iços 
 > 
 

Para iniciar uma sessão
WAP.

- Para navegar nas páginas
online.

Para seleccionar um item
realçado.

Para voltar à página
anterior.

r Para terminar a sessão de
WAP.

Pode também seleccionar
Opções > Sair e premir
,.
Serviços do operador

13 • Serviços do 
operador

A maioria dos itens deste menu de serviços do
operador são específicos dos operadores.
Consequentemente, os menus apresentados a seguir
podem ou não estar disponíveis. Contactar o seu
operador de rede para obter informações detalhadas
acerca das disponibilidades e taxas.

Os serviços oferecidos podem envolver o
estabelecimento de chamadas ou o envio de SMS
sujeitos a custos.

Este menu permite aceder a serviços
oferecidos pela sua rede, tais como
notícias, desportos, previsão do tempo,
etc.

Se o seu telefone tiver sido pré-configurado, não será
necessário alterar as definições descritas neste
parágrafo. Alguns operadores podem definir os
parâmetros por configuração remota.

O seu telemóvel 
acesso que defin
página 29).

Página princi
Esta é a ligação à
acederá ao inicia
casos, este item d

WAP

WAP

Seleccionar Serv
operador > WAP
Página principal e
premir ,

Mover + ou 

Premir ,

Premir c

Premir sem solta
c



Serviços do operador

directamente à página principal do seu operador WAP. lista. Seleccionar um dos itens e premir , para
espondente, sem ter de repetir a
ço completo.

alterar o nome e endereço da
a principal.

ar a introdução do nome novo;
ã de edição aparecerá.

seleccionar um dos perfis
níveis e definir os acertos de

ão de cada um (premir </
 para seleccionar /
eccionar).

s as configurações de ligação
itas abaixo têm efeito para o
l seleccionado.

apresentar a lista dos
ificados (e em seguida ver os
hes e ou apagá-los), a Info da
o ou o Certificado actual.
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Para alterar esta página principal predefinida, ver
“Configuração” página 62.

Marcadores
Este menu permite guardar os seus endereços favoritos
de páginas WAP, renomeá-los se desejado e aceder
rapidamente a partir da lista.

Premir @ enquanto navega e em seguida
seleccionar Marcadores: Neste caso, os campos de nome
e URL serão preenchidos automaticamente com a
informação contida na página na qual está a navegar.

Seleccionar Adicionar marcador e iniciar a introdução
do nome novo; o ecrã de edição aparecerá. Premir
, e proceder do mesmo modo para introduzir o
endereço da URL.
O menu Gerir marcadores permite Apagar ou Editar o
marcador seleccionado.

Introduzir endereço
Este menu permite introduzir um endereço da página
principal WAP, à qual poderá ligar directamente ao ser
seleccionado (um modo rápido de aceder aos
endereços WAP sem guardá-los como marcadores).

Todos os endereços que introduzir neste menu e aos
quais aceder no mínimo uma vez, aparecerão nesta

religar à página corr
introdução do endere

Configuração

Editar página 
principal

Para 
Págin

Inici
o ecr

Seleccionar 
perfil

Para 
dispo
ligaç
>
desel

Toda
descr
perfi

Segurança Para 
Cert
detal
sessã
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a WAP
ite administrar e ler as mensagens
aticamente pela rede e / por seu
contenha um endereço de WAP,
 ligar à página da WAP.

, premir a tecla , para aceder a:

Endereço de proxy e Porta de proxy
permite definir um endereço de
gateway e número de porta para ser
utilizado ao iniciar uma ligação
WAP com o perfil seleccionado.

Premir sem soltar 0 para
introduzir "."

Para aceder à página principal de
WAP na qual está a navegar.

Volta à página visitada
anteriormente.

Passa para a próxima página de
navegação.

Actualiza a página de navegação
actual do servidor original.
Serviços do operador

Mensagens d
Este menu perm
enviadas autom
operador. Caso 
premir , para

Opções
Enquanto navega

Mudar nome 
perfil

Para renomear o perfil actualmente
seleccionado (introduzir primeiro
um nome novo; o ecrã de edição
aparecerá).

Opções 
browser

Para activar ou desactivar o
download de imagens anexadas às
páginas WAP.

Se seleccionar Nunca, acelerará o
tempo de download global das
páginas visitadas.

Memória Para esvaziar uma área da memória
do telefone, onde são guardadas as
páginas visitadas durante uma sessão
WAP.

Ligação Seleccionar ligação permite
seleccionar um dos perfis de dados
que definiu em Acertos > Ajustes
acesso (ver página 29).
Rede permite seleccionar o tipo de
rede utilizado com o perfil
seleccionado ao iniciar uma ligação
(ver página 29).

Página 
principal

Anterior

Avançar

Actualizar



Serviços do operador

segunda chamada durante uma
om uma chamada em espera.
a chamada, marcar um número
ome na agenda, e em seguida
eira chamada é colocada em

rece no lado inferior do ecrã. O
rcado. Agora pode:

da chamada enquanto já está a
emite um bip de alerta e o ecrã
pera. Agora pode:

da chamada

leccionar Trocar e alternar entre
hamadas (cada vez que alternar,
ada activa esperará e a chamada

tava em espera será activada).

esligar a linha activa (a chamada
era permanece neste estado.).

gunda chamada

tender a chamada (a primeira é
da em espera). Então, premir
 seleccionar:
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Durante uma chamada, pode transmitir sons DTMF
(Dual Tone Multi Frequency), também chamados de
"touch tones", para executar alguns serviços
telefónicos. Para isso, premir qualquer uma das teclas
de 0 a 9, * e #.
Também poderá anexar uma sequência DTMF a um
número antes de marcá-lo (ou guardá-lo na Agenda
telefónica). O número de telefone e a parte DTMF
devem estar separados por um caractere de espera.
Para obter um caractere de pausa ou de espera, premir
sem soltar #. O ecrã mostra w para espera, e p para
pausa. Por exemplo, para ouvir as mensagens (p. ex.
código 3) no seu atendedor automático (senha 8421)
com o número de telefone 12345678, deveria marcar:
12345678w8421p3.

É possível fazer uma 
chamada activa ou c
Enquanto já está num
ou seleccionar um n
premir (. A prim
espera e o número apa
segundo número é ma

Ao receber uma segun
telefonar, o telefone 
apresenta Chamada es

Guardar 
como página 
principal

Guarda a página de navegação WAP
actual como página principal
predefinida.

Guardar 
como…

Para guardar as imagens
incorporadas nas páginas que são
apresentadas no Álbum de fotos.

Sair Para terminar a sessão de WAP.

Sons DTMF

Fazer uma segun

Premir
,

Para se
duas c
a cham
que es

Premir 
)

Para d
em esp

Atender uma se

Premir
(

Para a
coloca
, e
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a activar a chamada de conferência,
ta efectuar consecutivas chamadas de
a, ou criá-la a partir de um contexto

chamada de múltiplos interlocutores.
 uma conferência com até cinco
uma só vez e terminar a conferência

a primeira chamada com um
 seguida uma segunda (ver “Fazer

hamada” acima). Premir , e
erência. Repetir este procedimento,
co participantes.
mensagem durante a chamada de
esta tiver menos do que cinco
derá aceitar esta nova chamada e
utor na Conferência (se já estiverem
rticipantes, poderá atender a nova
o poderá incluí-la na conferência).
articipantes permitem excluir um
conferência, ao seleccionar Retirar
leccionar Chamada privada para falar
este interlocutor (os outros ficam em

 conferência
Serviços do operador

Para receber uma segunda chamada, deve ter
desactivado a função Desviar chamada para chamadas
de voz (ver página 58) e activado a função Cham.em
espera (ver página 59).

Enquanto estiver numa ligação, e com uma chamada
em espera, poderá receber uma terceira chamada. Pode
terminar uma das chamadas antes de atender a
terceira, ou incluir a terceira chamada numa
conferência (ver abaixo). Este serviço é limitado a duas
chamadas em curso (uma activa e uma em espera).

Par
bas
saíd
de 

Pode estabelecer
participantes de 
com ).
Estabelecer um
interlocutor, e em
uma segunda c
seleccionar Conf
até ter ligado cin
Se receber uma 
conferência, e 
participantes, po
incluir o interloc
ligado cinco pa
chamada, mas nã
As opções de P
participante da 
participan., ou se
em privado com 
espera).

• Trocar para alternar entre duas
chamadas (cada vez que alternar, a
chamada activa esperará e a
chamada que estava em espera será
activada),

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

Premir 
) Para rejeitar a chamada.

Premir 
,

Para seleccionar Terminar e desligar a
chamada actual, e em seguida atender
a chamada de entrad.

Atender uma terceira chamada

Chamada de

Conferência



Serviços do operador

te de "Desviar chamada", que
r a chamada (ver página 58).
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Pode interligar uma chamada activa e uma chamada
em espera com a opção Transferência. Será desligado
logo que a transferência for completada.

Esta função é diferen
ocorre antes de atende

Transferência de chamada explícita
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Ícones e símbolos
No modo de espera, podem ser apresentados vários
símbolos ao mesmo tempo no ecrã.
Se o símbolo de rede não é apresentado, significa que a
rede não está disponível no momento. É possível que esteja
numa área de má recepção; isto pode melhorar se deslocar-
se para um local diferente.

Silêncio - o seu telefone não tocará ao receber
uma chamada.

Vibração - o seu telefone vibrará ao receber
uma chamada.

Anexar GPRS - o seu telemóvel está ligado à
rede GPRS.

Mensagem SMS - recebeu uma nova
mensagem.

 Caixa mensagens - recebeu um novo correio
de voz.

Bateria - as barras indicam o nível da bateria (4
barras = cheia, 1 barra = vazia).

Despertador activado.

Roaming - apresentado quando o seu telefone
está registado numa rede que não é a própria
(especialmente se estiver no exterior).

SMS cheio - memória para mensagens está
esgotada. Apagar mensagens antigas para
receber novas mensagens.

Cham. reenv. incondicional ao número -
todas as chamadas de voz recebidas são
reenviadas a um número que não é da caixa
de correio voz.

Cham reenv. incondicional a correio voz -
todas as chamadas são reenviadas ao correio
voz.

Zona casa - uma zona designada pelo seu
operador de rede. Depende da rede,
consultar o seu fornecedor de serviço para
mais detalhes.

Rede GSM: o seu telefone está ligado à rede
GSM.
Recepção: quanto mais barras mostradas,
melhor é a recepção.

Mensagem rápida - opção ajustada em Ligar.

Memória cheia - memória do telefone está
esgotada. Apagar alguns itens para guardar
novos.

Mensagem MMS - recebeu uma nova
mensagem multimédia.



Solução de problemas

nexão de rede está perdida. Se
ntra numa sombra de rádio
 túnel ou entre prédios altos)

stá fora do alcance da área da
rede. Mude o local e tente

amente iniciar uma conexão à
 (especialmente encontrando-se
strangeiro), verifique a posição
ecta da antena caso o seu
one disponha de uma antena
rna, ou entre em contacto com
u operador de rede para obter
tência ou informação sobre a
.

cran responde mais lentamente
ixas temperaturas. Isto é normal
ão afeta o funcionamento do
fone. Leve o telefone a um local
s quente e tente novamente. Em
os casos, entre em contacto
 o seu revendedor.

erá dar-se o caso de estar a
zar um carregador Philips que
 está preparado para o seu
one. Certificar-se sempre de
 está a utilizar o acessório
ips de origem fornecido com o
fone.
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Solução de problemas

O telefone 
não liga

Remover e recolocar a bateria (ver
página 1). Assegure-se de que a ficha
do carregador está introduzida na
tomada correcta (ver “Carregar a
bateria” página 2). Em seguida
deverá carregar o telefone até o
símbolo da bateria ter parado de
passar. Finalmente, deverá separar
do carregador e tentar ligar o seu
telefone móvel.

O écran 
apresenta 
BLOQUEA-
DO ao ligar o 
telefone

Alguém tentou utilizar o seu
telefone, mas não conhecia o seu
código PIN nem o seu código de
desbloqueio (PUK). Entre em
contacto com o seu fornecedor de
rede.

O écran 
apresenta 
falha IMSI

Este problema está relacionado com
o seu contrato. Entre em contacto
com o seu operador.

O seu 
telefone não 
retoma o 
écran de 
modo de 
repouso

Premir e manter premido c, ou
desligar o telefone para verificar se o
cartão SIM e a bateria estão
instalados correctamente e ligar
novamente o telefone.

O símbolo 
  não é 

mostrado

A co
enco
(num
ou e
sua 
nov
rede
no e
corr
telef
exte
o se
assis
rede

O écran não 
responde (ou 
responde 
lentamente) a 
pressões de 
tecla

O é
a ba
e n
tele
mai
outr
com

A sua bateria 
parece estar 
em 
sobreaquecim
ento

Pod
utili
não
telef
que
Phil
tele
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Para receber todas as chamadas,
assegure-se de que nenhuma das
características «Reenvio
condicional de chamadas» ou
«Reenvio incondicional de
chamadas» está activado (ver
página 58). 

Apenas carregue a bateria em
ambientes onde a temperatura não
seja inferior a 0°C (32°F) ou
superior a 50°C (113°F).
Em outros casos, entre em contacto
com o seu revendedor.

Verificar que o cartão SIM esteja
introduzido na posição correcta
(ver página 1). Se o problema
persistir, é possível que o seu cartão
SIM possa estar danificado. Entre
em contacto com o seu operador.

Algumas características dependem
da rede. Elas só estão disponíveis, se
a rede ou o seu contrato as apoiar.
Entre em contacto com o seu
operador para obter informações
detalhadas sobre este assunto.
Solução de problemas

O seu 
telefone não 
apresenta os 
números de 
telefone das 
chamadas 
recebidas

Esta característica depende da rede e
do contrato. Se a rede não envia o
número da pessoa a chamar, o
telefone apresentará Chamada 1 ou
Omitido ao invés do número. Entre
em contacto com o seu operador
para obter informações detalhadas a
este respeito.

Não é possível 
enviar 
mensagens de 
texto

Algumas redes não permitem trocas
de mensagens com outras redes.
Assegure-se primeiro de que inseriu
o número do seu centro SMS, ou
entre em contacto com o seu
operador de rede para obter
informações detalhadas a este
respeito.

Não é possível 
iniciar um 
show de slides 
na TV

Para esta função, a bateria do
telefone deve estar carregada em, no
mínimo, 50 %. Recarregue o seu
telefone, ou ligue o carregador
durante o show de slides.

Não é possível 
recuperar 
nem receber 
e/ou 
fotografias 
JPEG 
guardadas

Uma fotografia pode não ser aceita
pelo seu telefone móvel se for
demasiado grande, ou se não tiver o
formato correcto. Ver página 39
para obter informações completas
sobre este assunto.

Não tem 
certeza de 
que está a 
receber as 
chamadas 
correcta-
mente

Ao carregar a 
bateria o 
símbolo da 
bateria não 
apresenta 
barras e está a 
piscar

O écran 
apresenta 
falha SIM

Ao tentar usar 
uma 
característica 
do menu, o 
telefone 
apresenta não 
permitido



Solução de problemas

eria informar-se junto às
ridades locais, se é permitido
onar enquanto estiver a
uzir.

gure-se de que a ficha do
egador está introduzida no
ector correcto (ver “Carregar a
ria” página 2). Se a bateria
er completamente
arregada, pode demorar alguns
utos (às vezes até 5 minutos) até
one de carregar aparecer no
n.
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O écran 
mostra 
Introduza 
cartão SIM

Verificar se o cartão SIM foi
introduzido na posição correcta
(ver página 1). Se o problema
persistir, significa que o seu cartão
SIM está danificado. Entre em
contacto com o seu operador.

A duração de 
serviço do seu 
telefone 
parece menor 
do que 
indicado nas 
instruções

A duração de serviço depende dos
acertos realizados (p. ex. volume
chamada, luz fundo duração) e das
funções utilizadas. Para prolongar a
duração, deveria, se possível,
desactivar funções não utilizadas.

O seu 
telefone não 
funciona no 
seu automóvel

Um carro contém muitas peças
metálicas que absorvem ondas
magnéticas que podem afetar o
desempenho do seu telefone. Um
kit para carro disponibiliza uma
antena externa de modo que possa
telefonar com as mãos livres.

Dev
auto
telef
cond

O seu 
telefone não 
carrega

Asse
carr
con
bate
estiv
desc
min
o íc
écra
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 e para activar as opções de restrição de

lo do seu telefone cumpre todas as leis e
ntos aplicáveis. No entanto, o telemóvel
sar interferências em outros dispositivos

s. Por consequência deverá seguir todas
entos e recomendações locais ao utilizar o
o em casa como em outros lugares. Os
eito da utilização de telefones móveis em

o muito severos.
rais têm sido concentradas nos possíveis
ra utilizadores de telefones móveis. As
cerca da tecnologia de ondas de rádio,
 GSM, foram revistas, e os standards de
evados para assegurar a protecção contra
ia de ondas de rádio. O seu telemóvel

tandards de segurança aplicáveis estando
com a Directiva 1999/5/CE relativa aos
rádio e equipamentos terminais de

trónico sensível ou inadequadamente
r afectado por energia de rádio. Esta
evar a acidentes.
 entrar num avião  e/ou colocar o telefone
o uso de telefones móveis num avião pode
ar perigo para o funcionamento do avião,
rede de telefonia móvel e pode ser ilegal.
itais, clínicas, e outros centros de saúde e
estiver nas proximidades equipamentos

pre o seu telefone
Precauções

Precauções

O seu telemóvel é um transmissor e receptor de
baixa potência. Quando está em operação, o
equipamento envia e recebe ondas de rádio. As
ondas de rádio transportam a sua voz, ou os sinais
de dados, para uma estação de base que está ligada

à rede telefónica. A rede controla a potência de transmissão do
seu telefone.
• O seu telefone transmite/recebe ondas de rádio na

frequência GSM (900 / 1800MHz).
• A rede GSM controla a potência de transmissão (0,01 a 2

watts).
• O seu telefone corresponde a relevantes standards de

segurança.
• A conformidade com as directivas europeias de

compatibilidade electromagnética (Ref. 89/336/CEM) e
de baixa tensão (Ref. 73/23/CEM) é confirmada pela
marca CE no seu telefone.

O seu telemóvel é de sua responsabilidade. Para evitar danos
a si mesmo, a outros ou avarias no telefone, seguir as
instruções de segurança e passá-las a qualquer pessoa, a quem
empreste o telefone. Para proteger o telefone contra o uso não
autorizado:

Manter o telefone num lugar seguro e fora do
alcance de crianças.
Evitar de anotar o seu código PIN por escrito, é
melhor tentar memorizá-lo.
Desligar o telefone e remover a bateria se não for

utilizá-lo durante longo tempo.
Utilizar o menu Segurança para alterar o código PIN após a

compra do telefone
chamadas.

O mode
regulame
pode cau
eléctrico
regulam

seu telemóvel, tant
regulamentos a resp
veículos e aviões sã
As preocupações ge
riscos de saúde pa
pesquisas actuais a
inclusive tecnologia
segurança foram el
exposição de energ
cumpre todos os s
em conformidade 
equipamentos de 
telecomunicações.

Equipamento elec
protegido pode se
interferência pode l

Antes de
na mala: 
represent
afectar a 
Em hosp
quando 
médicos.

Ondas de rádio

Desligue sem



Precauções

Em áreas com uma atmosfera potencialmente

mpenho do seu telefone, reduzir a
dio, reduzir o consumo da bateria e
 segura, deve seguir as seguintes

eração ideal e satisfatória do seu
endamos utilizar o equipamento na

al de funcionamento (quando não
mãos-livres" ou com um acessório de

one a temperaturas extremas.
 cuidado. Qualquer abuso resultará
tia Internacional.
e em nenhum líquido; se o telefone
gá-lo, remover a bateria e permitir
 horas antes de ligar novamente.
e, utilizar um pano macio.
 chamadas consome a mesma
a. No entanto, o telemóvel consome
odo de espera, se permanecer no

do estiver no modo de espera, e
ar-se, o seu telefone consumirá
itir as informações actualizadas de
star a luz de fundo para um período
o evitar a navegação desnecessária

ão formas de reduzir o consumo de
ar a autonomia nas chamadas e em
d-by).

 uma bateria recarregável.
egador especificado.

o de desempenho

sentada na bateria
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explosiva (p. ex. postos de gasolina e também áreas
onde o ar contém partículas de pó, como por
exemplo pó de metais).
Num veículo que esteja a transportar produtos

inflamáveis (mesmo se o veículo estiver estacionado) ou um
veículo a gás de petróleo líquido (LPG), verifique
principalmente, se o veículo cumpre as regras de segurança
aplicáveis
Em áreas onde for solicitado a desligar dispositivos
transmissores de rádio, como em pedreiras ou outras áreas
com operações explosivas.

Consulte o seu produtor do veículo, para se
assegurar de que o equipamento electrónico
utilizado no seu veículo não possa ser afectado por
energia de rádio.

Se utiliza um pacemaker:
• Mantenha o telefone sempre a uma distância de no

mínimo 15 cm do seu pacemaker quando o telefone
estiver ligado, para evitar interferências.

• Não carregue o telefone no bolso da camisa.
• Utilize o ouvido do lado oposto ao pacemaker para

minimizar o potencial interferência.
• Desligue o telefone se suspeitar que há qualquer tipo de

interferência.

Se utiliza uma próteses auditiva , consulte o seu médico e o
fabricante da prótese, para saber se este dispositivo está sujeito
a interferências devido a ondas de rádio.

Para aperfeiçoar o dese
emissão de energia de rá
garantir uma operação
directivas de segurança:

Para uma op
telefone, recom
posição norm
usar o modo "
mãos-livres).

• Não expor o seu telef
• Tratar o telefone com

na anulação da Garan
• Não colocar o telefon

estiver húmido, desli
que seque durante 24

• Para limpar o telefon
• Efectuar e receber

quantidade de energi
menos energia no m
mesmo lugar. Quan
enquanto moviment
energia para transm
localização à rede. Aju
mais curto, bem com
nos menus também s
energia, para prolong
modo de espera (stan

• O seu telefone utiliza
• Utilizar apenas o carr

Utilizadores de pacemaker

Próteses auditivas

Aperfeiçoament

Informação apre
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 quente ou após prolongada exposição a
atrás de uma janela ou de um pára-brisa),
peratura da caixa do seu telefone aumente,
ver um acabamento de metal. Neste caso,
idado ao pegar no seu telefone, e evitar
 com temperaturas superiores a 40°C.

 os regulamentos locais respectivos à
o dos materiais da embalagem, das
astas e do telefone antigo, e providenciar
em destes.
s marcou a bateria e a embalagem com
desenvolvidos para promover a reciclagem
priada de eventuais despojos.

0950

iental

teria não dever ser deitada no lixo
stico.

terial de embalagem é reciclável.

contribuição financeira para a entidade
al de recuperação de embalagens e para o
a de reciclagem (p. ex.  EcoEmballage na
a).

ateriais são recicláveis (e também
fica o material de plástico).
Precauções

• Não deitar no fogo.
• Não deformar nem abrir a bateria.
• Evitar que objectos metálicos (assim como chaves no seu

bolso) possam provocar curto-circuitos nos contactos da
bateria.

• Evitar a excessiva exposição ao calor (>60°C ou 140°F),
ambientes húmidos ou cáusticos.

Utilizar apenas acessórios originais Philips, pois a
utilização de outros acessórios poderá danificar o
seu telefone e anulará todos os direitos à garantia
do seu telefone Philips.
Certificar-se de que as peças avariadas sejam

imediatamente substituídas por um técnico qualificado e que
sejam utilizadas peças sobressalentes originais Philips.

Isto reduz a concentração, o que pode ser perigoso.
Seguir as seguintes directivas:
Concentrar toda a sua atenção na condução do
automóvel. Deve sair da estrada e estacionar antes
de utilizar o telefone.
Respeitar os regulamentos locais dos países onde

estiver a conduzir e a utilizar o seu telefone GSM.
Se deseja utilizar o seu telefone num veículo, pode instalar o
kit de mãos livres para automóveis, o qual foi especialmente
criado para este fim, assegurando que possa conduzir com a
máxima atenção.
Assegurar-se de que o seu telefone e o kit de mãos livres não
obstruam air-bags ou outros dispositivos de segurança do seu
carro.
Nas ruas de alguns países é proibido usar um sistema de
alarme para accionar uma luz do veículo ou buzina para
indicar uma chamada. Verificar os regulamentos locais.

No caso de tempo
raios solares (p. ex. 
é possível que a tem
especialmente se ti
deve ter muito cu
também ambientes

Observar
eliminaçã
baterias g
a reciclag
A Philip

símbolos standard, 
e a eliminação apro

Não utilizar o telefone enquanto está a 
conduzir o carro

Norma EN 6

Cuidado amb

A ba
domé

O ma

Uma 
nacion
sistem
Franç

Os m
identi



cessórios genuínos Philips

erar facilmente os seu telefones
mãos livres. Esta solução mãos
ece uma alta qualidade audio.
ar o kit na tomada auxiliar do

 em linha suplementar oferece-
mplificada à procura do teclado
vel responder a uma chamada
esse botão e no écran de espera,

 mesmo botão activa a marcação

 proibido telefonar enquanto
ra uma instalação segura e sem
amos que permita que técnicos

 o kit mãos livres.

 escuro protege o seu telefone
ranhões. Fornecido com cordão

a carros

eluxe
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Acessórios genuínos 
Philips

Alguns acessórios, como a bateria standard e o
carregador, fazem parte do conteúdo normal da
embalagem do seu telemóvel. Outros acessórios
devem ser vendidos no pacote comercial (segundo o
operador ou o revendedor), ou separadamente.
Consequentemente, o conteúdo da embalagem pode
variar.

Para maximizar o desempenho do seu telefone Philips
e para não perder a garantia, compre sempre acessórios
genuínos Philips que são especialmente desenvolvidos
para serem utilizados com o seu telefone. A Philips
Consumer Electronics não se pode responsabilizar por
quaisquer danos devidos a acessórios não autorizados.
Entre em contacto com o seu revendedor Philips onde
adquiriu o seu telefone e peça por acessórios genuínos
Philips.

Carrega a bateria em qualquer tomada AC. Pequeno
suficiente para ser transportado na pasta ou na bolsa.

Desenvolvido para op
móveis Philips com 
livres compacta ofer
Simplesmente conect
veículo.

Um botão de resposta
lhe uma alternativa si
do telefone. É possí
recebida por pressão n
uma longa pressão no
vocal.

Em alguns países, é
estiver a conduzir. Pa
problemas, recomend
especializados instalem

Uma bolsa de couro
contra pancadas e ar
para por ao pescoço.

Carregador

Kit universal par

Auscultadores D

Caixa de transp
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o seu telefone e o seu computador. É
u telefone ao cabo, para obter em
s uma sincronização com o seu
 agenda. Com o software fornecido é
fax e SMS, fazer download de
dias.

l é fornecido com um CD ROM
ile Phone Tools' (ferramentas do
software que permite a utilização
viços disponíveis via infravermelhos.
lefone como um modem” página 48
ões e consultar também a
isponível no CD ROM.

e Tools
Acessórios genuínos Philips

Com este cabo de dados pode mostrar slides no ecrán
da sua TV. Basta conectar a ficha de dados do cabo ao
conector (superior) dos auscultadores no lado direito
do seu telefone e a ficha do video ao conector de video
IN da sua televisão ou gravador de videos. Ver “Ver
slides na TV” página 51 para informações detalhadas
sobre a escolha e apresentação de slides para um show
de slides.

Este software é baseado em parte no trabalho do
Grupo JPEG independente.

Fácil conexão de dados ao seu telefone móvel Philips:
o cabo USB possibilita uma conexão de alta

velocidade entre 
só conectar o se
poucos segundo
organizador e sua
possível enviar 
fotografias e melo

O seu telemóve
contendo 'Mob
telemóvel), um 
ilimitada dos ser
Ver “Utilizar o te
para informaç
documentação d

Ligação à TV

Cabo de conexão de dados USB

Mobile Phon



Declaração de 
conformidade

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

declaramos sob a nossa completa responsabilidade,
que o produto

Philips 859
CT 8598
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 352776

a qual se refere esta declaração, está em conformidade
com os seguintes padrões:

EN 60950, EN 50360 and EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Nós declaramos portanto, que foram efectuados todos
os testes de rádio especiais e que o produto
mencionado acima está em conformidade com todas
as necessidades essenciais da directiva 1999/5/EC.
O procedimento de conformidade mencionado no
artigo 10 e descrito em detalhe no anexo V da
directiva 1999/5/EC foi seguido conforme os artigos
3.1 e 3.2 com a participação da entidade notificada:
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-
on-Thames, KT12 4RQ, UK
Marca de identificação: 0168

Le Mans, 04.05.2004
Jean-Omer Kifouani

Quality Manager

Caso o seu produto Philips não esteja a funcionar
correctamente ou se apresentar algum defeito, devolva
por favor o telefone onde o comprou ou num centro
nacional de serviço Philips. Se necessitar serviços
enquanto estiver num outro país, poderá obter um
endereço de um revendedor através do centro de
serviço ao consumidor Philips do respectivo país.


	Descubra o seu telefone
	Como...
	O carrossel
	Eventos

	1 • Iniciar
	Inserir o cartão SIM
	Ligar o telefone
	Ajustar data e hora
	Copiar a agenda SIM
	Carregar a bateria

	2 • Características principais
	Aceder e consultar a agenda telefónica
	Fazer uma chamada
	Atender e terminar uma chamada
	Ver slides na TV
	Tirar uma fotografia
	Ícone navegação
	FotoTalk: Mandar clips de voz com fotografias
	FotoCall: Ver e escutar quem está a chamar
	Telefonar em mãos livres
	Alterar o som da chamada
	Activar o modo de silêncio
	Activar o alarme de vibração
	Ler o seu número do telemóvel
	Ajustar o volume do auscultador
	Desligar o som do microfone
	Ligar o som do microfone
	Gravar uma conversa
	Apagar a lista de chamadas
	Apagar a lista SMS
	Apagar a agenda telefónica
	Navegar rapidamente numa lista

	3 • Árvore de menu
	4 • Digitar texto ou número
	Entrada de texto T9�®
	O que é isto?
	Como usar?
	Exemplo: como digitar a palavra "Capa":

	Entrada básica de texto
	Exemplo: como introduzir a palavra "Casa":


	5 • Tirar fotografias
	Como...
	Tirar fotografias
	Modo de ajustamento prévio
	Tirar uma fotografia
	Utilizar o temporizador
	Utilizar o auto-retrato
	FotoTalk: utilizar o modo Clip
	FotoCall: Ver quem está a chamar
	Rever as fotografias
	Receber e efectuar uma chamada

	Configuração
	Acertos gerais
	Molduras
	Efeitos especiais
	Visualização
	Temporizador & Auto-retrato


	6 • Agenda telefónica
	Acertos
	Seleccionar agenda
	Apagar tudo
	Copiar p/ telefone
	Configurar grupos

	Adicionar nomes na agenda do telefone
	Adicionar à agenda telefónica do SIM
	Adicionar à agenda telefónica do telemóvel
	Números próprios
	Número de emergência

	FotoCall: Ver e ouvir quem está a chamar
	Editar e administrar nomes
	No cartão SIM
	No telefone


	7 • Configuração
	Sons
	Silêncio
	Volume do som de chamada
	Som da chamada
	Som mensagens
	Equalizador
	Som teclas
	Sounds alerts
	Vibração

	Ecrã
	Animações
	Contraste do ecrã exterior
	Luz fundo
	Fundo
	Subfundo

	Atalhos
	Teclas de funções
	Comandos por voz
	Marcação por voz
	Icone navegação

	Segurança
	Nomes públicos
	Bloquear chamada
	Alterar códigos
	Protecção PIN

	Rede
	Anexar GPRS
	Registar novamente
	Redes preferidas
	Ajustes acesso

	Data e hora
	Formato relógio
	Acertar data
	Formato data
	Horário local
	Poupar.luz dia
	Acertar hora

	Línguas
	Perfis

	8 • Mensagens
	Mensagem (SMS)
	Enviar mensagem
	Ler mensagem
	Acertos SMS
	SMS guardadas

	E-Mail
	Configuração
	Enviar correio
	Abrir cx. correio

	Difusão de mensagens
	Mensagem rápida
	MMS
	Novo MMS
	Opções de MMS
	Enviar MMS
	Receber uma MMS
	Administrar pastas
	Acertos


	9 • Infravermelho
	Posição dos dispositivos
	Enviar dados
	Receber dados
	Activar IrDA
	Gravar os dados recebidos

	Utilizar o telefone como um modem

	10 • Multimédia
	Álbum de sons
	Álbum de fotos
	Modificar
	Apagar
	Enviado por...
	Definir como fundo
	Definir como subfundo
	Rodar
	Renomear

	Ver slides na TV
	Manual
	Automático

	Demonstração
	Estado memória
	Gravar som

	11 • Jogos e Aplicações
	Conversor Euro
	Calculadora
	Despertador
	Agenda
	Criar um novo evento
	Apagar antigos
	Administrar eventos
	Visualização de eventos

	Jogo do tijolo
	JAVA
	Rede
	Inicio automático


	12 • Informação de chamada
	Acertos de chamada
	Tampa activada
	Desviar chamada
	Caixas correio
	Auto remarca
	Qualquer tecla
	Cham. espera
	Identificação

	Lista de chamadas
	Contadores

	13 • Serviços do operador
	WAP
	Página principal
	Marcadores
	Introduzir endereço
	Configuração
	Mensagens da WAP
	Opções

	Sons DTMF
	Fazer uma segunda chamada
	Atender uma segunda chamada
	Atender uma terceira chamada
	Chamada de conferência
	Transferência de chamada explícita

	Ícones e símbolos
	Solução de problemas
	Precauções
	Ondas de rádio
	Desligue sempre o seu telefone
	Utilizadores de pacemaker
	Próteses auditivas
	Aperfeiçoamento de desempenho
	Informação apresentada na bateria
	Não utilizar o telefone enquanto está a conduzir o carro
	Norma EN 60950
	Cuidado ambiental

	Acessórios genuínos Philips
	Carregador
	Kit universal para carros
	Auscultadores Deluxe
	Caixa de transporte
	Ligação à TV
	Cabo de conexão de dados USB
	Mobile Phone Tools

	Declaração de conformidade

