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1 Informações
de segurança
importantes
Manutenção geral
A tradução deste documento serve apenas
FRPRUHIHUrQFLD
&DVRKDMDDOJXPDLQFRQVLVWrQFLDHQWUHDYHUVmR
inglesa e a versão traduzida, prevalece a versão
LQJOHVD

Atenção
 Para evitar danos ou avarias:
 Não exponha o produto a calor excessivo provocado









por equipamento de aquecimento ou por exposição
GLUHFWDjOX]GR6RO
Não deixe cair o produto nem deixe que objectos
FDLDPVREUHROHLWRU
1mRVXEPHUJLURSURGXWRHPiJXD1mRH[SRUD
tomada dos auscultadores ou o compartimento da
SLOKDDRFRQWDFWRFRPiJXDGDGRTXHDLQÀOWUDomRGH
iJXDSRGHFDXVDUGDQRVJUDYHV
7HOHPyYHLVDFWLYRVQDVSUR[LPLGDGHVSRGHPFDXVDU
LQWHUIHUrQFLDV
)DoDXPDFySLDGHVHJXUDQoDGRVVHXVÀFKHLURV
&HUWLÀTXHVHGHTXHJXDUGDRVÀFKHLURVRULJLQDLV
TXHWUDQVIHULXSDUDRVHXGLVSRVLWLYR$3KLOLSVQmRp
UHVSRQViYHOSHODSHUGDGHGDGRVVHRSURGXWRIRU
GDQLÀFDGRRXVHWRUQDULOHJtYHO
)DoDDJHVWmR WUDQVÀUDHOLPLQHHWF GRVVHXVÀFKHLURV
GHP~VLFDDSHQDVDWUDYpVGRVRIWZDUHGHP~VLFD
LQFOXtGRSDUDHYLWDUSUREOHPDV
Não utilize agentes de limpeza que contenham álcool,
DPyQLDEHQ]LQDRXDEUDVLYRVGDGRTXHSRGHUmRFDXVDU
GDQRVQRSURGXWR

Acerca das temperaturas de funcionamento e
armazenamento
 Utilize o aparelho em zonas em que a
temperatura está entre os 0 e os 35ºC (32
D)
 Guarde num local em que a temperatura
HVWHMDVHPSUHHQWUHRVHRV& 
D) 
6
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A duração da bateria pode diminuir com
WHPSHUDWXUDVPDLVEDL[DV

3HoDVDFHVVyULRVGHVXEVWLWXLomR
9LVLWHRVLWHZZZSKLOLSVFRPVXSSRUWSDUD
HQFRPHQGDUSHoDVDFHVVyULRVGHVXEVWLWXLomR
Segurança auditiva

2XoDDXPYROXPHPRGHUDGR
A utilização de auscultadores com o volume
DOWRSRGHSUHMXGLFDUDVXDDXGLomR(VWH
produto pode produzir sons em gamas de
decibéis que podem provocar perda de audição
numa pessoa normal, mesmo que a exposição
VHMDLQIHULRUDXPPLQXWR$VJDPDVGHGHFLEpLV
VXSHULRUHVGHVWLQDPVHDSHVVRDVTXHSRVVDP
VRIUHUGHSHUGDGHDXGLomR
2VRPSRGHVHUHQJDQDGRU&RPRWHPSRR
´QtYHOGHFRQIRUWRµGDVXDDXGLomRDGDSWDVHD
YROXPHVGHVRPVXSHULRUHV'HVWHPRGRDSyV
uma audição prolongada, um som considerado
´QRUPDOµSRGHQDYHUGDGHVHUXPVRPDOWRH
SUHMXGLFLDOSDUDDDXGLomR3DUDHYLWDUTXHLVWR
DFRQWHoDGHÀQDRYROXPHQXPQtYHOVHJXUR
antes de os seus ouvidos se adaptarem e deixe
ÀFDU
Para estabelecer um nível de volume seguro:
Regule o controlo de volume para uma
GHÀQLomREDL[D
Aumente ligeiramente o som até que o nível de
VRPVHMDFRQIRUWiYHOHQtWLGRVHPGLVWRUomR
Ouça durante períodos de tempo razoáveis:
A exposição prolongada ao som, mesmo em
QtYHLVQRUPDOPHQWH´VHJXURVµWDPEpPSRGH
FDXVDUDSHUGDGHDXGLomR
&HUWLÀTXHVHGHTXHXWLOL]DRVHXHTXLSDPHQWR
GHIRUPDVHQVDWDHTXHHIHFWXDDVGHYLGDV
SDXVDV
&HUWLÀTXHVHGHTXHUHVSHLWDDVVHJXLQWHV
GLUHFWUL]HVDRXWLOL]DURVDXVFXOWDGRUHV
Ouça a um volume moderado durante
SHUtRGRVGHWHPSRUD]RiYHLV

Tenha cuidado para não ajustar o volume à
PHGLGDTXHDVXDDXGLomRVHDGDSWD
1mRDXPHQWHRYROXPHGHIRUPDDTXHQmR
FRQVLJDRXYLURTXHVHSDVVDjVXDYROWD
Deve ter cuidados especiais ou deixar de
utilizar temporariamente o dispositivo em
VLWXDo}HVSRWHQFLDOPHQWHSHULJRVDV
Não utilize auscultadores durante a condução
de um veículo motorizado, ao andar de bicicleta
RXVNDWHHWFSRGHFRQVWLWXLUXPSHULJRSDUDR
WUkQVLWRHpLOHJDOHPPXLWDV]RQDV
0RGLÀFDo}HV
$VPRGLÀFDo}HVQmRDXWRUL]DGDVSHOR
IDEULFDQWHSRGHPLPSHGLUDXWLOL]DomRGHVWH
SURGXWRSRUSDUWHGRVXWLOL]DGRUHV
Informação sobre direitos de autor
Todas as outras marcas e todos os outros
nomes de produto são marcas comerciais
pertencentes às respectivas empresas ou
RUJDQL]Do}HV
A duplicação não autorizada de gravações,
obtidas pela Internet ou criadas a partir de CD,
viola leis de protecção dos direitos de autor e
WUDWDGRVLQWHUQDFLRQDLV
$UHDOL]DomRGHFySLDVQmRDXWRUL]DGDVGH
PDWHULDOSURWHJLGRFRQWUDFySLDLQFOXLQGR
SURJUDPDVLQIRUPiWLFRVÀFKHLURVGLIXV}HVH
gravações de som, pode violar direitos de autor
HFRQVWLWXLURIHQVDFULPLQDO(VWHHTXLSDPHQWR
QmRGHYHXWLOL]DGRSDUDWDLVÀQV
:LQGRZV0HGLDHRORJyWLSR:LQGRZVVmR
PDUFDVUHJLVWDGDVGD0LFURVRIW&RUSRUDWLRQQRV
(VWDGRV8QLGRVHRXQRXWURVSDtVHV
Seja responsável! Respeite os direitos de
DXWRU

A Philips respeita a propriedade intelectual de
terceiros e pedimos aos nossos utilizadores que
WDPEpPRIDoDP

O conteúdo multimédia na Internet pode ter
sido criado e/ou distribuído sem a autorização
do proprietário com os direitos de proprietário
RULJLQDLV
$FySLDHGLVWULEXLomRGHFRQWH~GRQmR
autorizado podem violar leis de direitos de
DXWRUHPYiULRVSDtVHVLQFOXLQGRRVHX
O cumprimento das leis de direitos de autor é
GDVXDUHVSRQVDELOLGDGH
$JUDYDomRHWUDQVIHUrQFLDGHVHTXrQFLDV
de vídeo para o leitor portátil devem
apenas ser realizadas utilizando conteúdo de
GRPtQLRS~EOLFRRXOLFHQFLDGR3RGHXWLOL]DU
HVVHFRQWH~GRDSHQDVSDUDÀQVSHVVRDLV
não comerciais e deve respeitar quaisquer
instruções de direitos de autor providenciadas
SHORSURSULHWiULRGRWUDEDOKR7DLVLQVWUXo}HV
SRGHPHVSHFLÀFDUTXHQmRGHYHPVHU
UHDOL]DGDVQRYDVFySLDV$VVHTXrQFLDVGH
vídeo podem incluir tecnologia de protecção
GHFySLDTXHSURtEHDUHDOL]DomRGHIXWXUDV
FySLDV1HVWDVVLWXDo}HVDIXQomRGHJUDYDomR
QmRIXQFLRQDUiHVHUiQRWLÀFDGRFRPXPD
PHQVDJHP
Registo de dados
A Philips está empenhada em melhorar a
TXDOLGDGHGRVVHXVSURGXWRVHHPRIHUHFHU
OKHXPDPHOKRUH[SHULrQFLDFRPRXWLOL]DGRU
GHSURGXWRV3KLOLSV3DUDHQWHQGHURSHUÀO
de utilização deste dispositivo, este regista
DOJXPDLQIRUPDomRGDGRVQDVXDUHJLmRGH
PHPyULDQmRYROiWLO7DLVGDGRVVmRXWLOL]DGRV
SDUDLGHQWLÀFDUHGHWHFWDUIDOKDVRXSUREOHPDV
RFRUULGRVGXUDQWHDXWLOL]DomRGRGLVSRVLWLYR
(QWUHDLQIRUPDomRJXDUGDGDFRQWDVHSRU
exemplo, a duração da reprodução no modo de
música ou o número de vezes em que as pilhas
DSUHVHQWDUDPXPEDL[RQtYHOGHFDUJDHWF(VWHV
dados não revelam o conteúdo ou recursos
PXOWLPpGLDXWLOL]DGRVQRGLVSRVLWLYRQHPDIRQWH
GDVWUDQVIHUrQFLDV2VGDGRVJXDUGDGRVQR
dispositivos são acedidos e utilizados APENAS
se o utilizador devolver o dispositivo ao centro
GHDVVLVWrQFLD3KLOLSVH$3(1$6SDUDVLPSOLÀFDU
DGHWHFomRHSUHYHQomRGHHUURV2VGDGRV
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serão disponibilizados ao utilizador quando do
VHXSULPHLURSHGLGR
Este produto baseia-se parcialmente
HPVRIWZDUHGHRULJHPDEHUWD2WH[WR
da licença e o reconhecimento podem
ser consultados no dispositivo em >
Information ,QIRUPDo}HV ! Legal information
,QIRUPDo}HVOHJDLV 
$3KLOLSV(OHFWURQLFV+RQJ.RQJ/WG
GLVSRQLELOL]DVHDIRUQHFHUPHGLDQWHSHGLGR
XPDFySLDGRFyGLJRGHRULJHPFRPSOHWR
correspondente para pacotes de
VRIWZDUHGHRULJHPDEHUWDFRPGLUHLWRVGH
autor utilizados neste produto, para o
TXDOHVWDRIHUWDpVROLFLWDGDSHODVUHVSHFWLYDV
OLFHQoDV
(VWDRIHUWDpYiOLGDGXUDQWHXPSHUtRGR
Pi[LPRGHWUrVDQRVDSyVDFRPSUDGR
produto para qualquer pessoa que receba esta
LQIRUPDomR3DUDREWHURFyGLJRIRQWHFRQWDFWH
RSHQVRXUFH#SKLOLSVFRP6HSUHIHULUQmR
XWLOL]DURFRUUHLRHOHFWUyQLFRRXVHQmRUHFHEHU
RFRPSURYDWLYRGHFRQÀUPDomRQRSHUtRGR
GHXPDVHPDQDDSyVRHQYLRGDPHQVDJHPGH
FRUUHLRHOHFWUyQLFRSDUDHVWHHQGHUHoRHVFUHYD
para “Open Source Team, Philips Intellectual
3URSHUW\ 6WDQGDUGV32%R[$(
(LQGKRYHQ7KH1HWKHUODQGVµ6HQmRUHFHEHU
XPDFRQÀUPDomRDWHPSDGDGDVXDFDUWDHQYLH
XPDPHQVDJHPGHFRUUHLRHOHFWUyQLFRSDUDR
HQGHUHoRDFLPD
;LSK2UJ)RXQGDWLRQ
Redistribution and use in source and binary
IRUPVZLWKRUZLWKRXWPRGLÀFDWLRQDUH
SHUPLWWHGSURYLGHGWKDWWKHIROORZLQJ
conditions are met:
 5HGLVWULEXWLRQVRIVRXUFHFRGHPXVWUHWDLQ
WKHDERYHFRS\ULJKWQRWLFHWKLVOLVWRI
FRQGLWLRQVDQGWKHIROORZLQJGLVFODLPHU
 5HGLVWULEXWLRQVLQELQDU\IRUPPXVW
reproduce the above copyright notice,
WKLVOLVWRIFRQGLWLRQVDQGWKHIROORZLQJ
disclaimer in the documentation and/
or other materials provided with the
GLVWULEXWLRQ
8
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1HLWKHUWKHQDPHRIWKH;LSK
RUJ)RXQGDWLRQQRUWKHQDPHVRILWV
contributors may be used to endorse
RUSURPRWHSURGXFWVGHULYHGIURPWKLV
VRIWZDUHZLWKRXWVSHFLÀFSULRUZULWWHQ
SHUPLVVLRQ
7KLVVRIWZDUHLVSURYLGHGE\WKHFRS\ULJKW
KROGHUVDQGFRQWULEXWRUV´DVLVµDQGDQ\H[SUHVV
or implied warranties, including, but not limited
WRWKHLPSOLHGZDUUDQWLHVRIPHUFKDQWDELOLW\DQG
ÀWQHVVIRUDSDUWLFXODUSXUSRVHDUHGLVFODLPHG
,QQRHYHQWVKDOOWKHIRXQGDWLRQRUFRQWULEXWRUV
EHOLDEOHIRUDQ\GLUHFWLQGLUHFWLQFLGHQWDO
special, exemplary, or consequential damages
LQFOXGLQJEXWQRWOLPLWHGWRSURFXUHPHQWRI
VXEVWLWXWHJRRGVRUVHUYLFHVORVVRIXVHGDWD
RUSURÀWVRUEXVLQHVVLQWHUUXSWLRQ KRZHYHU
FDXVHGDQGRQDQ\WKHRU\RIOLDELOLW\ZKHWKHU
in contract, strict liability, or tort (including
QHJOLJHQFHRURWKHUZLVH DULVLQJLQDQ\ZD\RXW
RIWKHXVHRIWKLVVRIWZDUHHYHQLIDGYLVHGRI
WKHSRVVLELOLW\RIVXFKGDPDJH

Reciclar o produto
2SURGXWRIRLFRQFHELGRHIDEULFDGRFRP
materiais e componentes de alta qualidade, que
SRGHPVHUUHFLFODGRVHUHXWLOL]DGRV
Quando observar o símbolo de um caixote do
OL[RWUDoDGRDÀ[DGRQXPSURGXWRVLJQLÀFDTXH
o produto é abrangido pela Directiva Europeia
&(

Nunca elimine este produto juntamente com
RVUHVtGXRVGRPpVWLFRV,QIRUPHVHVREUHR
sistema de recolha selectiva local relativamente
DSURGXWRVHOpFWULFRVHHOHFWUyQLFRV$
eliminação correcta do seu produto antigo
DMXGDDHYLWDUSRWHQFLDLVFRQVHTXrQFLDV

negativas para o ambiente e para a saúde
KXPDQD

1588

Aviso
 A remoção da bateria incorporada anula a garantia e
SRGHGHVWUXLURSURGXWR

 As seguintes instruções relativas à remoção e

HOLPLQDomRVmRSDVVRVDH[HFXWDUDSHQDVQRÀQDOGD
YLGD~WLOGRDSDUHOKR

Este produto cumpre os requisitos da directiva
&(

O produto contém pilhas recarregáveis
incorporadas abrangidas pela Directiva Europeia
2006/66/EC, as quais não podem ser eliminadas
MXQWDPHQWHFRPRVUHVtGXRVGRPpVWLFRV

3DUDSURWHJHUDIXQFLRQDOLGDGHHDVHJXUDQoD
GRSURGXWRHQWUHJXHRQXPSRQWRGHUHFROKD
RÀFLDORXFHQWURGHDVVLVWrQFLDRQGHDEDWHULD
VHUiUHWLUDGDSRUXPSURÀVVLRQDOFRQIRUPH
indicado:

,QIRUPHVHVREUHRVLVWHPDGHUHFROKDVHOHFWLYD
ORFDOGHSLOKDV$HOLPLQDomRFRUUHFWDGDV
SLOKDVDMXGDDHYLWDUSRWHQFLDLVFRQVHTXrQFLDV
negativas para o ambiente e para a saúde
KXPDQD
Aviso para a União Europeia
Este produto cumpre os requisitos de
LQWHUIHUrQFLDGHUiGLRGD8QLmR(XURSHLD
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2 O seu novo
dispositivo
No ConnectSRGHHIHFWXDUDVVHJXLQWHV
operações:
 $FHGHUj,QWHUQHWDWUDYpVGH:L)L
 Aceder a milhares de aplicações e jogos no
$QGURLG0DUNHW
 Aceder a serviços online, como música
e vídeos, livros áudio, rádio na Internet,
chamadas via Internet, serviços de redes
VRFLDLVPDSDVHRXWURVVHUYLoRV
 3DUWLOKDUÀFKHLURVPXOWLPpGLDYLD%OXHWRRWK
RXFRUUHLRHOHFWUyQLFR
 sincronizar o Connect com a sua biblioteca
PXOWLPpGLDGR3&
 5HSURGX]LUP~VLFD
 9HUYtGHRV
 9HULPDJHQV
 2XYLUUiGLR)0

Conteúdo da embalagem
9HULÀTXHVHUHFHEHXRVVHJXLQWHVLWHQV
Connect

Auriculares

Cabo USB

10
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Guia de Início Rápido
Philips GoGear audio player

Quick start guide

Folheto de parceiros
Nota
 $VLPDJHQVGHVWLQDPVHDSHQDVDUHIHUrQFLD$3KLOLSV
UHVHUYDVHRGLUHLWRGHDOWHUDUDFRUGHVLJQVHPDYLVR
SUpYLR

6RIWZDUHGH3&FDUUHJDGRQR
dispositivo
O ConnectpIRUQHFLGRFRPRVHJXLQWH
VRIWZDUHSDUD3&
 Philips Songbird DMXGDRDJHULUDVXD
biblioteca multimédia num PC e no
GLVSRVLWLYR 

Ficheiros carregados no
dispositivo
2VVHJXLQWHVÀFKHLURVHVWmRFDUUHJDGRVQR
Connect:
 Manual do Utilizador

3 Introdução
Carregamento

Seleccionar modos de ligação de USB
/LJXHRGLVSRVLWLYRHFRQHFWHRDXP3&e
apresentada uma janela de contexto para
seleccionar um modo de ligação:

O Connect possui uma bateria incorporada
que pode ser carregada através de uma porta
86%GHXPFRPSXWDGRU
Utilizando o cabo USB, ligue o dispositivo a um
3&

Modo para apenas carregar
3RUSUHGHÀQLomRRGLVSRVLWLYRpOLJDGRDXP3&
QRPRGRSDUDDSHQDVFDUUHJDU1HVWHPRGRRV
ÀFKHLURVPXOWLPpGLDSRGHPVHUUHSURGX]LGRV
HQTXDQWRFDUUHJDRGLVSRVLWLYR
 Prima
ou
para sair da janela de
FRQWH[WR

Ligar ou desligar o dispositivo
Manter /
GLVSRVLWLYR

premido para ligar ou desligar o

Modo de armazenamento USB
3DUDFRSLDUVLQFURQL]DURXPRYHUÀFKHLURVHQWUH
um PC e o dispositivo, seleccione o modo de
DUPD]HQDPHQWR86%4XDQGROLJDRPRGRGH
armazenamento USB, não é possível reproduzir
ÀFKHLURVPXOWLPpGLDQRConnect
 Na janela de contexto, toque em Turn
on USB storage (Ligar armazenamento
86% RXTurn off USB storage (Desligar
DUPD]HQDPHQWR86% 
Modo de depuração de USB
Pode utilizar o modo para o seu
GHVHQYROYLPHQWRGHDSOLFDo}HV$QGURLG1HVWH
modo, o dispositivo pode comunicar com o PC
DWUDYpVGRFDER86%
Para ligar o modo de depuração do USB,

1

A partir do ecrã inicial, vá a
Applications $SOLFDo}HV 

>
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Em Development 'HVHQYROYLPHQWR 
seleccione USB debugging (Depuração de
86% 
» 6HDIXQomRHVWLYHUDFWLYDGDDFDL[DGH
VHOHFomRHVWiVHOHFFLRQDGD

Alternar entre o modo de armazenamento
USB e o modo de depuração de USB

1
2
3

$UUDVWHDEDUUDGHHVWDGRSDUDEDL[R
Na lista pendente, seleccione USB
connected 86%OLJDGR RXUSB debugging
connected 'HSXUDomRGH86%OLJDGD 
Na janela de contexto, seleccione as suas
RSo}HV

Mudar para o modo de voo
Ligue o modo de voo quando:
 SUHFLVDGHGHVDFWLYDURDFHVVRDR:L)LRX
ao Bluetooth por motivos de segurança,
FRPRSRUH[HPSORQXPDYLmR

1

2

Quando o dispositivo está ligado,
mantenha / premido até a janela de
FRQWH[WRVHUDSUHVHQWDGD
» Se necessário, desbloqueie o ecrã
DQWHVGHPDQWHURERWmRSUHPLGR
Na janela de contexto, toque em Airplane
mode 0RGRGHYRR SDUDOLJDURXGHVOLJDU
RPRGR

Mudar para o modo
silencioso
No modo silencioso, tem de cortar a saída de
voz do dispositivo, excepto na reprodução de
PXOWLPpGLDHQRVDODUPHV

1

12

Quando o dispositivo está ligado,
mantenha / premido até a janela de
FRQWH[WRVHUDSUHVHQWDGD
» Se necessário, desbloqueie o ecrã
DQWHVGHPDQWHURERWmRSUHPLGR

PT

2

Na janela de contexto, toque em Silent
mode 0RGRVLOHQFLRVR SDUDOLJDURX
GHVOLJDURPRGR

4 Visão geral

8

Controlos

,



Premir: aumentar/diminuir
RYROXPH
Manter premido: aumentar/
GLPLQXLUUDSLGDPHQWH
$OWLIDODQWH

g
f

Ecrã inicial

e
d

h

c
b

1

i
a

/

2
3
4

MIC

5

Manter premido: ligar ou
GHVOLJDURGLVSRVLWLYR
Premir: bloquear/
GHVEORTXHDURHFUmSDUD
desbloquear o ecrã, arraste
RERWmRGHVOL]DQWHQRHFUm
Conector dos
auscultadores de 3,5 mm
0LFURIRQH
Conector USB para
carregamento e
WUDQVIHUrQFLDGHGDGRV
Retroceder um nível
3UHPLUGHVEORTXHDURHFUm
para desbloquear o ecrã,
arraste o botão deslizante
QRHFUm
Premir: para voltar ao ecrã
LQLFLDO
Manter premido: apresentar
as aplicações utilizadas
UHFHQWHPHQWH
Mostrar o menu de opções

6

7

RESET

([HUoDSUHVVmRQRRULItFLR
utilizando o bico de uma
HVIHURJUiÀFDTXDQGRRHFUm
não responder à activação
GDVWHFODV
Ecrã táctil

No ecrã inicial, toque nos ícones para aceder às
DSOLFDo}HV
Vídeos/ imagens: Reproduzir
vídeos/ imagens de 
Aplicações: Lista de todas as
DSOLFDo}HVSRURUGHPDOIDEpWLFD
Música: Reproduzir música de
Philips Songbird
0DUNHW7UDQVIHULUYiULDVDSOLFDo}HV
MRJRVHQWUHRXWURV
Navegador: Navegar em páginas
:HE
Vista de pastas: Navegar nos
ÀFKHLURVQDVSDVWDVQRGLVSRVLWLYR
LQVWDODUDSOLFDo}HVHJHULUÀFKHLURV
'HÀQLo}HV3HUVRQDOL]DUDV
GHÀQLo}HVGRConnect
Philips Songbird: Reproduzir
música e vídeos através de Philips
Songbird
Galeria: Ver imagens e vídeos
guardados no Connect
YouTube: Serviços de vídeo online
Transmitir vídeos das bibliotecas
de vídeo online ou carregar os
VHXVYtGHRVHLPDJHQVRQOLQH
5iGLR2XYLUUiGLR)0
Gmail
Google Maps
Places: Serviço de procura de
locais do Google
Talk: O serviço de mensagens
instantâneas do Google
PT
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Voice search: Procura por voz
'HVSHUWDGRU'HÀQLUR
GHVSHUWDGRU
Agenda: Sincronizar a sua agenda,
DGLFLRQDUHYHQWRVHGHÀQLU
OHPEUHWHVSDUDVHXVHYHQWRV
Calculadora
&RUUHLRHOHFWUyQLFR&RQÀJXUDUD
VXDFRQWDGHFRUUHLRHOHFWUyQLFR
QRGLVSRVLWLYR
Gravações: Gravar sons e
UHSURGX]LORV
Através da Internet, pode utilizar as aplicações
SDUDGHVIUXWDUGRVVHUYLoRVGRVQRVVRV
SDUFHLURV
7 digital: Loja de música
(pagamento por cada
WUDQVIHUrQFLD
Obtenha ajuda em:
KWWSZZZGLJLWDOFRPKHOS
VIEWSTER VIEWSTER: serviço de vídeo a
pedido
Obtenha ajuda em:
KWWSYLHZVWHUFRPKHOSDVS[
AUPEO!: Rádio na Internet
personalizada
2EWHQKDDMXGDHP
KWWSVZZZDXSHRFRPIDT
Audible: Livros áudio
2EWHQKDDMXGDHP
KWWSZZZDXGLEOHFRP
helpcenter/KWWSPRELOHDXGLEOH
FRPIDT$QGURLGKWP

Navegar no ecrã inicial
Navegue no ecrã inicial para encontrar uma
aplicação:
 Passe o dedo para a esquerda/ direita no
HFUmSDUDVHOHFFLRQDUXPDSiJLQD

14
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Alternativamente, toque em para abrir
a lista de aplicações que está organizada
SRURUGHPDOIDEpWLFD3DVVHRGHGRSDUD
cima/ para baixo no ecrã para percorrer a
OLVWD7RTXHHP SDUDIHFKDUDOLVWD

Para voltar aos ecrãs anteriores,
 Prima
UHSHWLGDPHQWH
Para voltar ao ecrã inicial,
 Prima 

Lembrete da agenda ligado

Barra de estado e lista pendente de
QRWLÀFDo}HV

'HVSHUWDGRUGHÀQLGRHOLJDGR
/LVWDSHQGHQWHGHQRWLÀFDo}HV
Arraste a barra de estado para baixo para ver a
OLVWDSHQGHQWHGHQRWLÀFDo}HV

Widget de controlo de energia
2VZLGJHWVSHUPLWHPOKHDFHGHUUDSLGDPHQWHD
IXQo}HVQRHFUmLQLFLDO
No ecrã inicial, passe o dedo para a esquerda/
direita no ecrã para encontrar o widget de
FRQWURORGHHQHUJLD7RTXHQRtFRQHSDUDOLJDU
RXGHVOLJDUDVIXQo}HV
Barra de estado
$EDUUDGHHVWDGRHQFRQWUDVHQDSDUWH
VXSHULRUGRHFUm2VtFRQHVGHOHPEUHWHVVmR
DSUHVHQWDGRVQDEDUUD

a

b

c

d

e

Bateria completamente carregada
Bateria vazia
/LJDGRDXPDUHGH:L)LHDRV
serviços Google
/LJDGRDXPDUHGH:L)L
$EUDDUHGH:L)LDEHUWD
GLVSRQtYHO3DUDUHFHEHUD
QRWLÀFDomRYiD > Wireless
QHWZRUNV 6HPÀRVHUHGHV 
> Wi-Fi settings 'HÀQLo}HV
GR:L)L HWRTXHSDUD
seleccionar 1HWZRUNQRWLÀFDWLRQ
1RWLÀFDomRGHUHGH 
Modo de voo ligado: Acesso ao
:L)LHDR%OXHWRRWKGHVDFWLYDGR
Montado no computador através
GRFRQHFWRU86%
Bluetooth ligado
Conectado a outro dispositivo
Bluetooth
Sincronização de dados a
decorrer
Mensagem de correio recebida

1

2
3

4
5

poupança de energia
'HVOLJXHR:L)LR%OXHWRRWKRX
reduza o brilho do ecrã quando a
EDWHULDHVWLYHUIUDFD
controlo do brilho do ecrã
$OWHUDREULOKRGRHFUm
%OXHWRRWKOLJDGRGHVOLJDGR
/LJDRXGHVOLJDDIXQomRGR
%OXHWRRWK
:L)LOLJDGRGHVOLJDGR
/LJDRXGHVOLJDDIXQomRGR:L)L
'HÀQLo}HVGR:L)L
3URFXUDUHGHV:L)LGLVSRQtYHLV
/LJDVHDXPDUHGHVHOHFFLRQDGD

Para economizar energia da bateria e
aumentar o tempo de reprodução, efectue as
VHJXLQWHVDOWHUDo}HVQRGLVSRVLWLYR
 Utilize o widget de controlo de energia
SDUDGHVOLJDUDVIXQo}HVTXDQGRHVWDVQmR
VmRQHFHVViULDV

PT
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'HÀQDRWHPSRUL]DGRUSDUDGHVOLJDURHFUm
para um valor baixo (vá a > Display
(FUm !Screen timeout (Tempo de
HVSHUDGRHFUm 

Widget de música
Quando reproduz música do , utilize o widget
de música para controlar a reprodução de
P~VLFDQRHFUmLQLFLDO
No ecrã inicial, procure o widget de música:

/
/

Tocar para interromper/retomar a
UHSURGXomR
7RFDUSDUDLJQRUDUP~VLFDV
Manter premido para procurar
GHQWURGDP~VLFDDFWXDO

Personalizar o ecrã inicial

3

Adicionar ícones

Ao personalizar o ecrã inicial, pode
 adicionar widgets e atalhos para aceder a
IXQo}HVUDSLGDPHQWH
 reordenar aplicações, widgets e atalhos nas
SiJLQDV
 RUJDQL]DUDSOLFDo}HVFRPRQHFHVViULR

1

$GLFLRQDUZLGJHWVRXDWDOKRV
Através de widgets ou atalhos, pode aceder a
IXQo}HVUDSLGDPHQWH

3

1
2
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Passar o dedo para a esquerda/ direita no
HFUmSDUDVHOHFFLRQDUXPDSiJLQD
 $VVHJXUHVHGHTXHDSiJLQDQmRHVWi
FKHLD
Prima
e seleccione Add $GLFLRQDU 
» eDSUHVHQWDGDXPDOLVWDGHRSo}HVQD
MDQHODGHFRQWH[WR

PT

Toque para seleccionar as suas opções
SDUDFULDUXPDWDOKRRXZLGJHW
» O atalho ou o widget é adicionado à
SiJLQDVHOHFFLRQDGD

2

Passar o dedo para a esquerda/ direita no
HFUmSDUDVHOHFFLRQDUXPDSiJLQD
 $VVHJXUHVHGHTXHDSiJLQDQmRHVWi
FKHLD
Toque em para abrir a lista dos ícones
GHDSOLFDo}HV
Mantenha o dedo sobre um ícone até a
SiJLQDVHUDSUHVHQWDGD

4

$UUDVWHRtFRQHSDUDXPHVSDoR
» O ícone é adicionado à página
VHOHFFLRQDGD

2
3

$UUDVWHRtFRQHSDUDXPHVSDoRQDSiJLQD
6ROWHRtFRQH
» 2tFRQHpPRYLGRSDUDHVVHHVSDoR

Utilizar pastas para organizar ícones

1

Criar uma pasta:
 Mantenha o dedo sobre um espaço
QXPDSiJLQD
» eDSUHVHQWDGDXPDOLVWDGH
RSo}HVQDMDQHODGHFRQWH[WR


2
3
Reordenar ícones
Pode reordenar ícones na página, através da
HOLPLQDomRHGHVORFDPHQWRGRVtFRQHV
Para eliminar ícones,

1
2

Toque nas opções para criar uma
SDVWD
» eFULDGDXPDSDVWDQDSiJLQD

Arraste ícones para a pasta:
 Mantenha o dedo sobre um ícone
SDUDGHVEORTXHDU
 $UUDVWHRtFRQHSDUDDSDVWD
Para atribuir um novo nome à pasta:
 7RTXHSDUDDEULUDSDVWD
 Mantenha o dedo sobre a barra do
nome da pasta até ser apresentado o
WHFODGRQRHFUm
 ,QWURGX]DRQRPHGDSDVWD

Mantenha o dedo sobre um ícone para
GHVEORTXHDU
Arrastar o ícone para



Para deslocar ícones,

1

Mantenha o dedo sobre um ícone para
GHVEORTXHDU
PT
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Ecrãs
Rodar o ecrã
Para seleccionar a vista horizontal ou vertical,

1
2

$VVHJXUHVHGHTXHDFWLYRXDRSomR
Auto-rotate screen (Ecrã de rotação
DXWRPiWLFD HP > Display (FUm 

Para bloquear o ecrã manualmente
 Prima / 
Para desbloquear o ecrã

1

2

Prima / 
 Alternativamente, prima 
$UUDVWHDEDUUDGHVOL]DQWHQRHFUm

5RGHRHFUmSDUDHVTXHUGDGLUHLWD

,QWURGXomRGHWH[WR
Com o teclado no ecrã, pode introduzir texto
HPYiULRVLGLRPDV

Seleccionar as opções para a
LQWURGXomRGHWH[WR

%ORTXHDUGHVEORTXHDURHFUm
Através do bloqueio do ecrã, pode bloquear
WRGRVRVFRQWURORVWiFWHLVQRHFUm$VVLPVmR
HYLWDGDVRSHUDo}HVLQGHVHMDGDV
Bloqueio automático
Depois de um período de tempo, a
luminosidade do ecrã é reduzida e este é
EORTXHDGRDXWRPDWLFDPHQWH3DUDGHÀQLUR
período de tempo, vá a > Display (FUm !
Screen timeout 7HPSRGHHVSHUDGRHFUm 

18
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Seleccionar métodos de introdução
 Mantenha a caixa de texto premida até ser
DSUHVHQWDGDDMDQHODGHFRQWH[WR
» Pode seleccionar os seguintes
métodos de introdução:
$QGURLGNH\ERDUG 7HFODGR$QGURLG SDUD
YiULRVLGLRPDVH[FHSWRFKLQrV
*RRJOH3LQ\LQSDUDLQWURGXomRSDUDFKLQrV
3LQ\LQHSDUDLQJOrV
Seleccionar o esquema do teclado
Para utilizar um teclado maior ou mais pequeno
no ecrã, rode o dispositivo para vista horizontal
RXSDUDDYLVWDYHUWLFDO

Utilizar o teclado Android para
LQWURGX]LUWH[WR

1
2
3

Toque na caixa de texto para iniciar a
LQWURGXomRGHWH[WR
» 2WHFODGRQRHFUmpDSUHVHQWDGR

Para alternar entre os idiomas de introdução
seleccionados,

1

7RTXHQDVWHFODVSDUDLQWURGX]LUWH[WR
Para seleccionar uma palavra sugerida,
 Passe o dedo para a esquerda/ direita
SDUDYHUPDLVRSo}HVWRTXHQDRSomR
VHOHFFLRQDGD

3DUDVHOHFFLRQDUDVGHÀQLo}HVGRWHFODGRRX
os métodos de introdução,
 No teclado no ecrã, toque em e
seleccione $QGURLGNH\ERDUGVHWWLQJV
'HÀQLo}HVGRWHFODGR$QGURLG 

2

Adicione os idiomas mais utilizados à lista
GHRSo}HV
 No teclado no ecrã, toque em >
$QGURLGNH\ERDUG 7HFODGR$QGURLG 
Seleccione Input languages (Idiomas
GHLQWURGXomR 
 7RTXHQDFDL[DGHYHULÀFDomRSDUD
VHOHFFLRQDURVLGLRPDV
Em
, passe o dedo para a esquerda/
GLUHLWDQRHFUmSDUDVHOHFFLRQDUXPLGLRPD

3DUDDOWHUQDUHQWUHOHWUDVHQ~PHURVVtPERORV
 Toque em
/

Dica



Para apresentar no teclado no ecrã, vá
a
> /DQJXDJH NH\ERDUG (Idioma e
WHFODGR !$QGURLGNH\ERDUG (Teclado
$QGURLG 6HOHFFLRQH6KRZVHWWLQJVNH\
0RVWUDUWHFODGHGHÀQLo}HV 

Para apresentar as sugestões de palavras
GXUDQWHDLQWURGXomRGHWH[WR

1
2

No teclado no ecrã, toque em >
$QGURLGNH\ERDUGVHWWLQJV 'HÀQLo}HVGR
WHFODGR$QGURLG 
Seleccione 6KRZVXJJHVWLRQV (Mostrar
VXJHVW}HV 

 No teclado numérico/de símbolos, toque em

para alternar entre números/símbolos e mais opções
GHVtPERORV

Para alternar entre maiúsculas e minúsculas,
 Toque em repetidamente para alternar
entre , , e 
»
$SUy[LPDOHWUDTXHLQWURGX]LU
HVWDUiHPPDL~VFXODV
»

: Todas as letras que introduzir
HVWDUmRHPPDL~VFXODV

»

: Todas as letras que introduzir
HVWDUmRHPPLQ~VFXODV

PT



Para ver mais opções de letras e símbolos,
 Mantenha o dedo sobre uma letra ou um
botão de símbolo até ser apresentada uma
MDQHODGHFRQWH[WR

Dica
 No teclado numérico/de símbolos, toque em

para alternar entre números/símbolos e mais opções
GHVtPERORV

Para alternar entre maiúsculas e minúsculas,
 Toque em / para alternar entre
e 
»
: As letras que introduzir estarão em
PDL~VFXODV
»

: As letras que introduzir estarão em
PLQ~VFXODV

Para passar para a linha seguinte
 Toque em

Para eliminar a introdução antes do cursor,
 Toque em


(GLWDUWH[WR
Pode cortar, copiar e colar o texto que
LQWURGX]LX
6HOHFFLRQDURWH[WR

1

Para passar para a linha seguinte,
 Toque em


2

Utilizar o Google Pinyin para
LQWURGX]LUWH[WR
6HOHFFLRQDURPRGRGHLQWURGXomRGHWH[WR
 No teclado, toque em Ё᭛ / 㣅᭛ para
DOWHUQDUHQWUHDLQWURGXomRGHFKLQrV
3LQ\LQHGHLQJOrV
 Toque em
para entrar ou sair
do modo de introdução para números/
VtPERORV

20
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Seleccione a posição de início:
 Mantenha o dedo sobre o texto até
VHUDSUHVHQWDGDDMDQHODGHFRQWH[WR
» Na janela de contexto, são
apresentadas as opções: Select
ZRUG 6HOHFFLRQDUSDODYUD Select
all 6HOHFFLRQDUWXGR 
Toque em 6HOHFWZRUG (Seleccionar
SDODYUD 
» A palavra actual é seleccionada, com
marcas na posição de início e na
SRVLomRÀQDO
» Toque em Select all 6HOHFFLRQDUWXGR 
SDUDVHOHFFLRQDUWRGRRWH[WR

3

Arraste as marcas para seleccionar ou
DOWHUDUDVSRVLo}HVGHLQtFLRÀQDO

&RSLDURXFRUWDURWH[WR

1

Mantenha o dedo sobre o texto
seleccionado até ser apresentada a janela
GHFRQWH[WR

» Na janela de contexto, são
apresentadas as opções: Copy
&RSLDU Cut &RUWDU 

2

Toque em Copy &RSLDU RXCut &RUWDU 
» O texto seleccionado é copiado ou
FRUWDGR

&RODURWH[WR

1
2

&RORTXHRFXUVRUQXPDSRVLomR
Mantenha o dedo sobre a posição até ser
DSUHVHQWDGDDMDQHODGHFRQWH[WR
» Na janela de contexto, é apresentada a
opção Paste &RODU 
» 3 Toque em Paste &RODU 2WH[WRp
FRODGRQDSRVLomRVHOHFFLRQDGD

PT
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5 Obter conteúdo
no dispositivo
No Connect, pode obter conteúdo:
 QD,QWHUQHWDWUDYpVGH:L)L
 GRVHX3&DWUDYpVGRFDER86%
3DUDYHULÀFDURFRQWH~GRQRConnect,
 vá a
QRHFUmLQLFLDO

Obter conteúdo na Internet
$WUDYpVGD,QWHUQHWSRGHHIHFWXDUDVVHJXLQWHV
operações no Connect:
 7UDQVIHULUYiULDVDSOLFDo}HVMRJRVP~VLFD
YtGHRVHQWUHRXWURVQR$QGURLG0DUNHW
 Aceder a serviços online através de
aplicações online instaladas no Connect,
como Google Search, Maps, Calendar,
*PDLO7DONH<RX7XEHH6N\SH
 7UDQVPLWLURXWUDQVIHULUP~VLFDOLYURViXGLR
vídeos, programas de rádio ou outros
conteúdos de áudio/vídeo da Internet
através de aplicações, como 7 digital,
VIEWSTER, Audible, AUPEO!
 1DYHJDUHP:HEVLWHV

Nota
 &HUWLÀTXHVHGHTXHRURXWHUpOLJDGRGLUHFWDPHQWH


Para ligar a uma rede Wi-Fi,

1

Ligar à Internet
Ligue o ConnectDXPURXWHUVHPÀRV 3RQWR
GH$FHVVR 3RGHOLJDURConnect à rede criada
jYROWDGRURXWHU

j,QWHUQHWHTXHQmRpQHFHVViULRID]HUPDUFDomR
WHOHIyQLFDQRFRPSXWDGRU
$QWHVGHLQLFLDUXPDOLJDomR:L)LWHQKDDFKDYHGH
HQFULSWDomRGRURXWHUjPmR

2

No ecrã inicial, passe o dedo para a
esquerda/ direita no ecrã para seleccionar
RZLGJHWGHFRQWURORGHHQHUJLD
Toque em
SDUDOLJDUDIXQomR:L)L
» O dispositivo estabelece a ligação à
UHGHOLJDGDDQWHULRUPHQWH
»

22
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é apresentado na barra de estado
TXDQGRDOLJDomR:L)LpFRQFOXtGD
FRPVXFHVVR

Para mudar para outra rede Wi-Fi,

Com a sua conta Google, pode aceder,
WUDQVIHULURXDFWXDOL]DUDSOLFDo}HVFRPR*PDLO
7DON<RX7XEH0DSV

1
2

A partir do ecrã inicial, vá a



Siga as instruções no ecrã para criar ou
LQLFLDUVHVVmRQDVXDFRQWD*RRJOH

Instalar aplicações

1

2

No widget de controlo de energia, toque
em SDUDVHOHFFLRQDUDVVXDVGHÀQLo}HV
GR:L)L
» 9rXPDOLVWDGDVUHGHV:L)LGHQWUR
de alcance e das redes ligadas
DQWHULRUPHQWH VHDVUHGHVIRUHP
PHPRUL]DGDV 
Ligar o Connect a uma rede:
 1DOLVWDGDVUHGHVGH:L)LWRTXHQD
VHOHFFLRQDGD
 Introduza a chave de encriptação na
FDL[DGHWH[WRGHFRQWH[WR

,QVWDODUDSOLFDo}HVGR0DUNHW
A partir do ecrã inicial, vá a 3RGHWUDQVIHULUH
LQVWDODUDSOLFDo}HVHMRJRV

1

Em , procure uma aplicação pretendida:
 Toque em Apps $SOLFDo}HV RX
Games -RJRV SDUDSURFXUDUSRU
FDWHJRULD
 Toque em
para procurar por
SDODYUDFKDYH

Nota
 VHDÀOWUDJHPGRHQGHUHoR0DFHVWLYHUDFWLYDGDQR





seu router, adicione o endereço Mac do Connect à
OLVWDGHGLVSRVLWLYRVTXHWrPSHUPLVVmRSDUDVHOLJDUj
UHGH3DUDHQFRQWUDURHQGHUHoR0$&GR:L)LYiD
> Information ,QIRUPDo}HV !Status (VWDGR QR
HFUmLQLFLDO
Se tiver desactivado a transmissão do SSID ou tiver
RFXOWDGRR,GHQWLÀFDGRUGR&RQMXQWRGH6HUYLoRV
66,' GRURXWHULQWURGX]DPDQXDOPHQWHR66,'RX
RQRPHS~EOLFRGDUHGH9iD > Wi-Fi settings
'HÀQLo}HVGR:L)L !$GG:L)LQHWZRUN (Adicionar
UHGH:L)L 
6HR'+&3 '\QDPLF+RVW&RQÀJXUDWLRQ3URWRFRO
SURWRFRORGHFRQÀJXUDomRGLQkPLFDGHDQÀWULmR 
estiver indisponível ou desactivado no router, introduza
o endereço IP do Connect manualmente (consulte
¶'HÀQLo}HVDYDQoDGDV·QDSiJLQD60 

0DUNHW
Criar ou iniciar sessão na sua conta Google

2 7UDQVÀUDDDSOLFDomR
 7RTXHQDDSOLFDomR&RQÀUPHVHVROLFLWDGR
» 4XDQGRDWUDQVIHUrQFLDHVWLYHU
completa, a instalação é iniciada
DXWRPDWLFDPHQWH
» Arraste a barra de estado para baixo
SDUDYHURHVWDGR
Para instalar aplicações de outras fontes
H[WHUQDVDR0DUNHW
 A partir do ecrã inicial, vá a >
Applications $SOLFDo}HV 7RTXHSDUD
activar a opção 8QNQRZQVRXUFHV (Fontes
GHVFRQKHFLGDV 

PT
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Dica

2

7RTXHQXPDDSOLFDomR
» $VRSo}HVHDVLQIRUPDo}HVVmR
DSUHVHQWDGDV

3

7RTXHSDUDVHOHFFLRQDUXPDRSomR

 No dispositivo, também pode instalar aplicações

WUDQVIHULGDVGR3&DWUDYpVGRFDER86% (consulte
¶$UUDVWDUHODUJDUQR([SORUDGRUGR:LQGRZV·QDSiJLQD
25 (P
, procure a aplicação e toque na opção
SDUDLQLFLDUDLQVWDODomR

Sincronizar dados
Gerir aplicações
Pode gerir as aplicações no dispositivo, por
exemplo, instalar/ desinstalar aplicações, parar
aplicações em execução ou seleccionar outras
RSo}HV

1

No ecrã inicial, prima
e seleccione
Manage applications *HULUDSOLFDo}HV 

Seleccione as suas opções de sincronização
SDUDDSOLFDo}HVRQOLQH
Sincronização automática
Com a sincronização automática, pode
sincronizar dados quando as aplicações não
estão em execução, por exemplo, o correio
HOHFWUyQLFRDDJHQGDRXLQIRUPDo}HV

1
2

No ecrã inicial, vá a > Accounts &
sync settings 'HÀQLo}HVGHFRQWDVHGH
VLQFURQL]DomR 
Active %DFNJURXQGGDWD (Dados
GHVHJXQGRSODQR HAuto-sync
6LQFURQL]DomRDXWRPiWLFD 
» 6HDIXQomRHVWLYHUDFWLYDGDDFDL[DGH
VHOHFomRHVWiVHOHFFLRQDGD
Dica

 Para economizar energia da bateria, desactive


%DFNJURXQGGDWD 'DGRVGHVHJXQGRSODQR VHD
IXQomRQmRIRUQHFHVViULD
A Auto-sync 6LQFURQL]DomRDXWRPiWLFD pGHVDFWLYDGD
quando desactiva a opção %DFNJURXQGGDWD (Dados de
VHJXQGRSODQR 

Seleccionar as opções da sincronização
automática

1
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Em 'RZQORDGHG 7UDQVIHULGDV SRGH
HQFRQWUDUDVDSOLFDo}HVTXHWUDQVIHULX
GR0DUNHWRXGHRXWUDVIRQWHV
Em Running (PH[HFXomR SRGH
encontrar as aplicações que estão em
H[HFXomRQRGLVSRVLWLYR
Em All 7RGDV SRGHHQFRQWUDU
todas as aplicações que instalou no
GLVSRVLWLYR

2

Active a Auto-sync (Sincronização
DXWRPiWLFD 
 $VVHJXUHVHGHTXHDFWLYRXDRSomR
%DFNJURXQGGDWD(Dados de segundo
SODQR 
» Em Manage accounts (Gerir
FRQWDV pDSUHVHQWDGDXPDOLVWD
GDVFRQWDVGHGDGRVH[LVWHQWHV
Toque numa conta para ver as opções de
VLQFURQL]DomR

3

Toque para seleccionar os dados a
VLQFURQL]DU WDLVFRPRDJHQGDFRUUHLR 

$UUDVWDUHODUJDUQR([SORUDGRUGR
:LQGRZV

Sincronização manual
Se desligar a sincronização automática, pode
VLQFURQL]DUPDQXDOPHQWHRVGDGRVFRQIRUPH
QHFHVViULR

1
2
3

Em Manage accounts *HULUFRQWDV WRTXH
QXPDFRQWD
» eDSUHVHQWDGDXPDOLVWDGHRSo}HVGH
VLQFURQL]DomR
Toque para seleccionar os dados a
VLQFURQL]DU WDLVFRPRDJHQGDFRUUHLR 
Toque em 6\QFQRZ 6LQFURQL]DUDJRUD 
Dica

 Para sincronizar os dados manualmente, também pode
premir
e seleccionar Refresh $FWXDOL]DU QD
DSOLFDomR

Transferir conteúdo do seu
PC
Ligue o dispositivo a um PC com o cabo USB
IRUQHFLGR(IHFWXHDVHJXLQWHRSHUDomRSDUD
WUDQVIHULUDSOLFDo}HVRXÀFKHLURVPXOWLPpGLDGR
seu PC para o dispositivo:
 No Explorador do Windows, arraste e
ODUJXHDSOLFDo}HVRXÀFKHLURVPXOWLPpGLD
GRVHX3&SDUDRGLVSRVLWLYR
 Instale o Philips Songbird a partir do
GLVSRVLWLYR6LQFURQL]HRConnect com a
biblioteca multimédia do seu PC através
do Philips Songbird

1
2

3
4

Ligue o dispositivo a um PC utilizando o
FDER86%
 $VVHJXUHVHGHTXHOLJRXRGLVSRVLWLYR
No dispositivo, ligue o armazenamento
USB:
 Na janela de contexto, toque
em Turn on USB storage (Ligar
DUPD]HQDPHQWR86% 
No PC, em O meu Computador ou
Computador,
 procure o Connect
 SURFXUHÀFKHLURVSDVWDV
$SDUWLUGR3&DUUDVWHHODUJXHÀFKHLURV
pastas para o Connect
Nota

 Quando liga o modo de armazenamento USB, não é

SRVVtYHOUHSURGX]LUÀFKHLURVPXOWLPpGLDQRConnect
3DUDUHSURGX]LUÀFKHLURVPXOWLPpGLDQRGLVSRVLWLYR
GHVOLJXHGRPRGRGHDUPD]HQDPHQWR86%

2UJDQL]DUÀFKHLURVSRUSDVWDGHÀFKHLURV
 3RGHRUJDQL]DUIRWRJUDÀDVRXRXWURV
ÀFKHLURVHPSDVWDV

PT
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2UJDQL]DUÀFKHLURVPXOWLPpGLDDWUDYpVGDV
LQIRUPDo}HVGHÀFKHLUR
 6HRVÀFKHLURVPXOWLPpGLDWLYHUHP
LQIRUPDo}HVGRÀFKHLUR HWLTXHWDGH
PHWDGDGRVRXLGHQWLÀFDomR,' SRGH
RUGHQDURVÀFKHLURVSRUWtWXORDUWLVWD
iOEXPRXJpQHURQRGLVSRVLWLYR3DUDHGLWDU
DVLQIRUPDo}HVXWLOL]HRVRIWZDUHGHJHVWmR
de multimédia, como :LQGRZV0HGLD
Player 11 ou Philips Songbird



Seleccione a sua pasta multimédia
SDUDSURFXUDUHLPSRUWDURVÀFKHLURV
PXOWLPpGLDH[LVWHQWHV
» $SDVWDPXOWLPpGLDpGHÀQLGDFRPR
pasta de monitorização do Philips
Songbird

3DUDGHÀQLUDSDVWDPXOWLPpGLDGRL7XQHV

Sincronizar através do Philips
Songbird
Através do Philips Songbird, pode sincronizar
P~VLFDYtGHRVRXIRWRJUDÀDVHQWUHXP3&H
RGLVSRVLWLYR2SURFHVVRGHVLQFURQL]DomR
SHUPLWHTXHRVÀFKHLURVPXOWLPpGLDVHMDP
FRQYHUWLGRVSDUDIRUPDWRVOHJtYHLVQR
GLVSRVLWLYR
Instalar o Philips Songbird

1
2

3

4

Ligue o dispositivo a um PC utilizando o
FDER86%
No dispositivo, ligue o armazenamento
USB:
 Na janela de contexto, toque
em Turn on USB storage (Ligar
DUPD]HQDPHQWR86% 
No PC, seleccione O meu computador
:LQGRZV;3:LQGRZV 
Computador :LQGRZV9LVWD:LQGRZV 
» 2ÀFKHLURVHWXSH[H do Philips
6RQJELUGpDSUHVHQWDGR

1

Para iniciar a instalação, clique duas vezes
em VHWXSH[H

2

,PSRUWDUÀFKHLURVPXOWLPpGLDSDUDPhilips
Songbird
A primeira vez que iniciar o Philips Songbird
QXP3&HIHFWXHRVSDVVRVVHJXLQWHVFRQIRUPH
VROLFLWDGRSDUDLPSRUWDURVÀFKHLURVPXOWLPpGLD
existentes para o Philips Songbird:
 Seleccione a pasta multimédia do iTunes
para importar uma biblioteca iTunes já
H[LVWHQWH
26
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3
4

No Philips Songbird, vá a Tools
)HUUDPHQWDV !2SWLRQV 2So}HV
Seleccione Media Importer (Importador
GH0pGLD HHPVHJXLGDRVHSDUDGRU
iTunes Importer ,PSRUWDGRUGRL7XQHV 
9HULÀTXHDORFDOL]DomRHRSo}HVGDVXD
ELEOLRWHFD
Clique no botão Import Library (Importar
%LEOLRWHFD DRODGRGDORFDOL]DomRGD
ELEOLRWHFD
» 2VRIWZDUHLPSRUWDDELEOLRWHFDGR
iTunes para o Philips Songbird

3DUDGHÀQLUDSDVWDGHPRQLWRUL]DomR
No Philips SongbirdGHÀQDDSDVWDGH
PRQLWRUL]DomRGDVHJXLQWHIRUPD

Sincronizar através doPhilips Songbird
A primeira vez que ligar o dispositivo ao Philips
Songbird, seleccione a sincronização automática
RXPDQXDOSDUDRGLVSRVLWLYR
1RGLVSRVLWLYRDVVHJXUHVHGHTXHOLJRXR
modo de armazenamento USB (consulte
¶6HOHFFLRQDUPRGRVGHOLJDomRGH86%·QD
página 11 

3DUDDOWHUDUGHÀQLo}HVGHVLQFURQL]DomR
posteriormente,

1
2
3
4

Seleccione Tools )HUUDPHQWDV !Options
2So}HV 
Em Options 2So}HV VHOHFFLRQHMedia
Importer ,PSRUWDGRUGH0pGLD (P
seguida, seleccione o separador Watch
Folders 3DVWDVGHPRQLWRUL]DomR 
Em Watch Folders (Pastas de
PRQLWRUL]DomR VHOHFFLRQHDFDL[DGH
YHULÀFDomRFRPRLOXVWUDGR
Clique em %URZVHU 1DYHJDU HVHOHFFLRQH
DSDVWDFHQWUDO SH['?0XOWLPpGLD
6RQJELUG FRPRDSDVWDGHPRQLWRUL]DomR
» No Philips SongbirdRVÀFKHLURV
multimédia são adicionados ou
removidos de acordo com a pasta de
P~VLFDFHQWUDO

1
2
3

Seleccione o dispositivo em Devices
'LVSRVLWLYRV 
Seleccione Manual 0DQXDO RXAuto
$XWRPiWLFR 
3DUDFRQÀUPDUDRSomRFOLTXHHPApply
$SOLFDU 
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Sincronização automática
 Se tiver seleccionado a sincronização
automática, esta é iniciada
automaticamente quando liga o dispositivo
DXP3&
 Alternativamente, seleccione o dispositivo
em Devices 'LVSRVLWLYRV HFOLTXHHP
Sync 6LQFURQL]DU 
Sincronização manual
3DUDWUDQVIHULUPDQXDOPHQWHDVOLVWDVGH
reprodução seleccionadas,

1
2

No painel de conteúdos, clique com
RERWmRGLUHLWRGRUDWRQXPÀFKHLUR
PXOWLPpGLDVHOHFFLRQDGR
Seleccione Add to Device (Adicionar ao
GLVSRVLWLYR !Connect
» 2VÀFKHLURVVHOHFFLRQDGRVVmR
WUDQVIHULGRVSDUDRConnect
Dica

 3DUDVHOHFFLRQDUYiULRVÀFKHLURVHPVLPXOWkQHR

mantenha o botão Ctrl premido enquanto clica nas
RSo}HV

Ver pastas
Com
SRGHHQFRQWUDUHJHULUÀFKHLURVQD
PHPyULDLQWHUQDGRGLVSRVLWLYR

(QFRQWUDUÀFKHLURV
No ecrã inicial, toque em
3RGHHQFRQWUDU
ÀFKHLURVJXDUGDGRVQDPHPyULDLQWHUQDGR
Connect

*HULUÀFKHLURV

1
2

6HOHFFLRQHOLVWDVGHUHSURGXomR
Arraste e largue as listas de reprodução
para o Connect

3DUDWUDQVIHULUPDQXDOPHQWHÀFKHLURV
multimédia seleccionados,

Em
SRGHHIHFWXDUDVHJXLQWHRSHUDomRSDUD
JHULUÀFKHLURV
 (OLPLQDUÀFKHLURVSDVWDVGDPHPyULD
LQWHUQD
3DUDHOLPLQDUÀFKHLURVSDVWDV

1

1RHFUmGRVÀFKHLURVSDVWDVSULPD
e
seleccione Delete (OLPLQDU 
» eDSUHVHQWDGDXPDOLVWDGHFDL[DV
GHYHULÀFDomRDRODGRGRVÀFKHLURV
SDVWDV

2

7RTXHQDVFDL[DVGHYHULÀFDomRSDUD
seleccionar ou anular a selecção dos
ÀFKHLURVSDVWDV

3
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6HOHFFLRQHDVVXDVRSo}HVHFRQÀUPH
FRPRVROLFLWDGR

3DUWLOKDUÀFKHLURV
Em
SRGHSDUWLOKDUÀFKHLURVDWUDYpVGR
%OXHWRRWK

1

1RHFUmGHOLVWDGHÀFKHLURVSULPD
>
Send via BT (QYLDUYLD%OXHWRRWK 
» eDSUHVHQWDGDXPDOLVWDGHFDL[DVGH
YHULÀFDomRDRODGRGRVÀFKHLURV

2

7RTXHQDVFDL[DVGHYHULÀFDomRSDUD
seleccionar ou anular a selecção dos
ÀFKHLURV&RQÀUPHFRPRVROLFLWDGR

3

4

No Connect, emparelhe com um
dispositivo Bluetooth:
 Toque em Scan for devices (Procurar
GLVSRVLWLYRV SDUDHQFRQWUDUH
HPSDUHOKDURGLVSRVLWLYR
 Alternativamente, toque num
dispositivo emparelhado para iniciar
RHQYLR
» Quando o Connect está ligado
ao dispositivo Bluetooth,
é
DSUHVHQWDGRQRHFUm
No dispositivo Bluetooth, receba os
ÀFKHLURV
 &RQÀUPHFRPRVROLFLWDGR
 *XDUGHRVÀFKHLURVFRPRVROLFLWDGR

PT



6 Procurar no
dispositivo

Seleccionar opções de procura
Pode seleccionar as suas opções para a procura
DWUDYpVGDFDL[DGHSURFXUDUiSLGD

Com a caixa de procura rápida do Google
Search, pode
 SURFXUDUQD:HERXH
 procurar aplicações e contactos do seu
*PDLOQRGLVSRVLWLYR

8WLOL]DUDFDL[DGHSURFXUD
rápida
9iSDUDR*RRJOH6HDUFKDSDUWLUGRHFUmLQLFLDO
Utilize a caixa de procura rápida para procurar
na Web ou procure aplicações instaladas no
GLVSRVLWLYRRXFRQWDFWRVGRVHX*PDLO

1
2
3
4

$VVHJXUHVHGHTXHOLJRXRGLVSRVLWLYRj
,QWHUQHW
Passe o dedo no ecrã inicial para aceder à
FDL[DGHSURFXUDUiSLGD
Toque na caixa de procura ou em



Seleccione a opção de procura:
 Seleccione uma opçãona lista de
RSo}HV
 Se necessário, toque em para
PRVWUDUDOLVWDGHRSo}HV

1
2

3
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,QWURGX]DVXDSDODYUDFKDYHSDUD
SURFXUD
Toque em SDUDLQLFLDUDSURFXUD

Prima
> Search settings 'HÀQLo}HV
GHSURFXUD 
7RTXHSDUDVHOHFFLRQDUXPDRSomR
» 6HDIXQomRHVWLYHUDFWLYDGDDFDL[DGH
VHOHFomRHVWiVHOHFFLRQDGD

Voice search
8WLOL]HR*RRJOH9RLFH6HDUFKSDUDHIHFWXDU
SURFXUDVFRPUHFRQKHFLPHQWRGHYR]
Nota
 29RLFH6HDUFKHVWiGLVSRQtYHOHPYiULRVLGLRPDV

2

Inicie a procura:
 7RTXHQDFDL[DGHSURFXUD
» 2WHFODGRQRHFUmpDSUHVHQWDGR



Google Search: Seleccione opções para o
*RRJOH6HDUFKQD:HE
Searchable items ,WHQVSHVTXLViYHLV 
Seleccione os itens que pode procurar no
GLVSRVLWLYR
Clear search shortcuts (Limpar atalhos de
SURFXUD /LPSHRVDWDOKRVSDUDUHVXOWDGRV
GHSURFXUDVHOHFFLRQDGRVDQWHULRUPHQWH
Estes atalhos são apresentados sob a caixa de
SURFXUDUiSLGD

1

5

Toque na caixa de procura ou em

3

$VVHJXUHVHGHTXHOLJRXRConnect à
,QWHUQHW
Passe o dedo no ecrã inicial para aceder a

 Alternativamente, passe o dedo no
ecrã para aceder à caixa de procura
UiSLGD7RTXHHP 
Inicie a procura:
 'LJDDSDODYUDFKDYHSDUDDSURFXUD

7 Música e vídeos
Vá a ou
Philips Songbird para reproduzir
música e vídeos da biblioteca multimédia no
GLVSRVLWLYR

Navegar na biblioteca de música
Encontre música através das informações das
canções
No ecrã da biblioteca, procure música por
DUWLVWDWtWXORGDFDQomRRXiOEXP

Reproduzir música do Philips
Songbird
Com o
Philips Songbird, pode seleccionar
as opções de som da Philips para a sua
UHSURGXomRGHP~VLFD

Opções de som da Philips


Em Philips Songbird, prima
e
seleccione >'HÀQLo}HV@ > [Opções de
VRP3KLOLSV@

>)XOO6RXQG@

Repor os detalhes sonoros
perdidos na compressão de
P~VLFD FRPR03:0$ 
[Personalização Arraste no ecrã para
GRVRP@
VHOHFFLRQDUDVGHÀQLo}HVGH
VRP

1

» Quando ordena a biblioteca por
álbuns, as capas de álbuns disponíveis
VmRDSUHVHQWDGDV

Dica
 Quando selecciona uma das opções >)XOO6RXQG@ ou
>3HUVRQDOL]DomRGRVRP@DRXWUDpGHVOLJDGD

Para seleccionar as opções de reprodução nos
auscultadores estéreo Bluetooth,
Quando ouve música através dos auscultadores
estéreo Bluetooth, pode seleccionar as opções
de reprodução utilizando os controlos nos
DXVFXOWDGRUHV%OXHWRRWK
 Em Philips Songbird, prima
e
seleccione >'HÀQLo}HV@ > [Controles do
KHDGVHW@

No ecrã da biblioteca, toque em , , ou
SDUDRUGHQDUDELEOLRWHFDFRPRGHVHMDU
» A biblioteca de música é organizada
DOIDEHWLFDPHQWHSHODVLQIRUPDo}HVGD
P~VLFD

2

Em , , ou , utilize Superscroll para
procurar itens que começam pela letra
seleccionada:

PT
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gestão de multimédia num PC, por exemplo,
:LQGRZV0HGLD3OD\HU e Philips Songbird
 No ecrã da biblioteca, toque no botão
do género para encontrar o género que
SUHWHQGH
Encontrar música por lista de reprodução
No dispositivo, pode criar uma lista de
reprodução para músicas que deseja reproduzir
HPFRQMXQWR
 No ecrã da biblioteca, toque em para
HQFRQWUDUDOLVWDGHUHSURGXomRSUHWHQGLGD

Reproduzir música

1


Na lista de itens, passe o dedo para
FLPDSDUDEDL[R
» 2ERWmRGHVOL]DQWHpDSUHVHQWDGR



0DQWHQKDRERWmRGHVOL]DQWHSUHPLGR
» Na caixa de texto de contexto, é
DSUHVHQWDGDDOHWUDDFWXDO



Para seleccionar uma letra, arraste
o botão deslizante para cima/ para
EDL[RDWpDOFDQoDUHVVDOHWUD
» No topo da lista, pode ver o
primeiro item que começa pela
OHWUD

Dica
 O Superscroll está disponível para listas longas de itens
em

,

, ou



Procurar música por palavra-chave
No ecrã da biblioteca, toque em para
LQWURGX]LUDSDODYUDFKDYHQDFDL[DGHSURFXUD
UiSLGD
Procurar música por género
No dispositivo, pode navegar na biblioteca
SRUJpQHURFRPRSRSURFNHEOXHV(GLWHDV
LQIRUPDo}HVGDVP~VLFDDWUDYpVGRVRIWZDUHGH
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2

Na biblioteca de música, navegue para
HQFRQWUDUP~VLFD
Para iniciar a reprodução, toque em ao
lado de um artista, álbum, música, género
RXOLVWDGHUHSURGXomR
» A reprodução do artista, do álbum,
da música, do género ou da lista de
UHSURGXomRpLQLFLDGD

Para mostrar ou ocultar o ecrã de
reprodução,
 arraste
SDUDFLPDSDUDEDL[R

GHWHUPLQDGRSHUtRGRGHWHPSR&RPRHFUm
GHUHSURGXomRGHÀQLGRFRPRHFUmGHEORTXHLR
prima / e pode seleccionar as opções de
UHSURGXomRQRHFUmGHEORTXHLR

Para seleccionar as opções de reprodução no
ecrã de reprodução,

Para desligar o ecrã de bloqueio,
 No Philips Songbird, prima
e anule a
selecção >:LGJHWGDWHODGHEORTXHLR@

Tocar para voltar à lista de itens

/
/

Tocar para reproduzir todas as
músicas na pasta actual por ordem
DOHDWyULD
Tocar uma ou mais vezes para
seleccionar opções de repetição:
Repetir tudo: tocar para repetir
WRGDVDVP~VLFDVQDSDVWDDFWXDO
Repetir uma: tocar para repetir a
P~VLFDDFWXDO
Tocar para interromper/retomar a
UHSURGXomR
7RFDUSDUDLJQRUDUP~VLFDV
Manter o dedo sobre este
para avançar ou retroceder
rapidamente dentro da música
DFWXDO

Ligar a serviços online
Com Philips SongbirdSRGHOLJDUVHDVHUYLoRV
RQOLQHGXUDQWHDUHSURGXomRGHP~VLFD
7UDQVPLWLUIRWRJUDÀDVGH)OLFNU
O )OLFNUSRGHWUDQVPLWLUIRWRJUDÀDVGLVSRQtYHLV
GRDUWLVWDDFWXDOSDUDRGLVSRVLWLYR

1
2

$VVHJXUHVHGHTXHOLJRXRGLVSRVLWLYRj
,QWHUQHW
No ecrã de reprodução, toque no botão 2
para ligar o )OLFNU
» $VIRWRJUDÀDVGLVSRQtYHLVVmR
WUDQVPLWLGDVSDUDP~VLFDDFWXDO

Utilize o ecrã de reprodução como ecrã de
bloqueio,
Durante a reprodução de música, o ecrã é
bloqueado automaticamente depois de um
PT
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Diga aos seus amigos de que músicas gosta
através do)DFHERRN
 No ecrã de reprodução, toque no botão 1

2

Durante a reprodução de música,
DVVHJXUHVHGHTXHOLJRXRGLVSRVLWLYRj
,QWHUQHW

Alternar entre ecrãs
a
b

No Philips SongbirdHIHFWXHDVHJXLQWH
operação para alternar entre o ecrã da
biblioteca, ecrã de reprodução e lista de itens:

d

Scrobblings das informações de músicas para
a/DVWIP
3DUDHIHFWXDURVFUREEOLQJSDUDD/DVWIP das
músicas que ouve no Connect,

1

Em Philips Songbird, prima
e
seleccione >/DVWIPVFUREEOLQJ@
» 6HDIXQomRHVWLYHUDFWLYDGDDFDL[DGH
VHOHFomRHVWiVHOHFFLRQDGD

c

Para mostrar ou ocultar o ecrã de
reprodução,
 arraste
SDUDFLPDSDUDEDL[R
Para voltar à lista de itens no ecrã de
reprodução,
 toque no botão 3

Para voltar ao ecrã da biblioteca,
 toque no botão 4 

Listas de reprodução
Pode criar uma lista de reprodução para
P~VLFDVTXHGHVHMDUHSURGX]LUHPFRQMXQWR
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Adicionar músicas a uma lista de reprodução

1
2
3

No ecrã da biblioteca, seleccione um
artista, um álbum, uma música ou um
JpQHUR
Mantenha o dedo sobre o artista, o
álbum, a música ou o género até a janela
GHFRQWH[WRVHUDSUHVHQWDGD7RTXHHP
>$GLFLRQDUjSOD\OLVW@
Seleccione ou crie uma lista de
UHSURGXomR
» A música seleccionada ou todas as
músicas de um artista, um álbum ou
um género são adicionadas à lista de
UHSURGXomR

Reproduzir vídeos do Philips
Songbird
Com o
Philips Songbird, pode seleccionar
opções de som da Philips para a sua
UHSURGXomRGHYtGHR

Opções de som da Philips


No ecrã de reprodução de vídeo, prima
e seleccione >'HÀQLo}HV@ > [Opções
GHVRP3KLOLSV@

Som surround (IHLWRGHVRPVXUURXQG

Atribuir um novo nome a uma lista de
reprodução

1
2
3

6HOHFFLRQHXPDOLVWDGHUHSURGXomR

Navegar na biblioteca de vídeos

Mantenha o dedo sobre a lista de
reprodução até ser apresentada a janela de
FRQWH[WR7RTXHHP>5HQRPHDU@
» 2WHFODGRQRHFUmpDSUHVHQWDGR

Encontrar vídeos por título

(GLWHRQRPHGDOLVWDGHUHSURGXomR
» A lista de reprodução tem um novo
QRPH

Remover uma música da lista de reprodução

1
2

Numa lista de reprodução, seleccione ou
UHSURGX]DXPDP~VLFD
Mantenha o dedo sobre a música até ser
DSUHVHQWDGDDMDQHODGHFRQWH[WR7RTXH
em >5HPRYHUGDSOD\OLVW@
» A música seleccionada é removida da
OLVWDGHUHSURGXomR

Eliminar uma lista de reprodução

1
2

6HOHFFLRQHXPDOLVWDGHUHSURGXomR
Mantenha o dedo sobre a lista de
reprodução até ser apresentada a janela de
FRQWH[WR7RTXHHP>([FOXLU@
» $OLVWDGHUHSURGXomRpHOLPLQDGD



No ecrã da biblioteca, toque em 
» A biblioteca de vídeos é ordenada por
WtWXORVHPRUGHPDOIDEpWLFD

Encontrar vídeos por palavra-chave
No ecrã da biblioteca, toque em para
LQWURGX]LUDSDODYUDFKDYHQDFDL[DGHSURFXUD
UiSLGD
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Alternativamente, toque na caixa de
SURFXUDQDELEOLRWHFDGHYtGHRV

Reproduzir vídeos

1

Na biblioteca de vídeos, navegue para
HQFRQWUDUXPYtGHR

2

Para iniciar a reprodução, toque em
ODGRGRYtGHR
» ,QLFLRXDUHSURGXomRGRYtGHR

ao

Para seleccionar as opções de reprodução no
ecrã de reprodução,
/
/

/
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PT

Tocar para interromper/retomar a
UHSURGXomR
Manter o dedo sobre este
para avançar ou retroceder
rapidamente dentro da música
DFWXDO
7RFDUSDUDLJQRUDUP~VLFDV

8 Galeria



Vá a ou para reproduzir:
 YtGHRVLPDJHQVJXDUGDGRVQRGLVSRVLWLYR

Para listar as imagens ou os vídeos como
miniaturas ou em conjuntos por data,
 Arraste o botão 2

Toque no botão 1 para se deslocar para
as imagens ou para os vídeos na página
DQWHULRURXVHJXLQWH

Para ir para o menu principal da Galeria,
 Toque no botão 3

Navegar na biblioteca
1

A partir do ecrã inicial, vá a 
» As pastas de imagens e vídeos são
DSUHVHQWDGRV

2

7RTXHQXPDSDVWD
» As imagens e os vídeos na pasta são
DSUHVHQWDGRV

Reproduzir vídeos
1

Na biblioteca de vídeo, navegue para
HQFRQWUDUXPYtGHR

2

7RTXHQXPYtGHRSDUDLQLFLDUDUHSURGXomR
» eDSUHVHQWDGRRHFUmGHUHSURGXomR

c

Seleccionar opções de reprodução
No ecrã de reprodução, toque nos ícones
SDUDVHOHFFLRQDUDVRSo}HVGHUHSURGXomR
/

b

Tocar para interromper/retomar a
UHSURGXomR
Manter o dedo sobre este para
procurar para trás ou para a
IUHQWH
Alternativamente, arraste a barra
de progresso para procurar
GHQWURGRYtGHR

Seleccionar opções de som
6HOHFFLRQDUGHÀQLo}HVGHVRP
 No ecrã de reprodução, prima
para
seleccionar/ anular a selecção de Surround
Sound 6RPVXUURXQG 

a
Para navegar pelas imagens ou vídeos,
 Passe o dedo para a esquerda/ direita no
HFUmRX

PT
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Reproduzir imagens


Toque numa imagem para iniciar a
UHSURGXomR
» eDSUHVHQWDGRRHFUmGHUHSURGXomR

Recortar imagens

Para seleccionar as opções de reprodução no
ecrã de reprodução,
 Se necessário, toque no ecrã para
DSUHVHQWDURVERW}HVQRHFUm
Tocar para iniciar a apresentação
GHGLDSRVLWLYRV3RGHUHSURGX]LUDV
LPDJHQVLQGLYLGXDOPHQWH
Tocar para diminuir ou aumentar o
]RRPGDLPDJHP

,

Ao recortar uma imagem, pode reduzir o
VHXWDPDQKR(GLWHRXUHFRUWHXPDLPDJHP
quando:
 SDUWLOKDDLPDJHPSRUFRUUHLRHOHFWUyQLFR
Bluetooth ou através de serviços de redes
VRFLDLVRX
 GHÀQHDLPDJHPFRPRLPDJHPGHIXQGR

1
2
3

Para rodar a imagem,

1

2

No ecrã de reprodução, toque no botão
no ecrã Menu 0HQX HVHOHFFLRQH More
0DLV 
» eDSUHVHQWDGDXPDOLVWDGHFRQWH[WR
FRPRSo}HV

4

Toque em Rotate Left (Rodar para a
HVTXHUGD RXRotate Right (Rodar para a
GLUHLWD 

5
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Reproduza uma imagem (consulte
¶5HSURGX]LULPDJHQV·QDSiJLQD38 
No ecrã de reprodução, toque no botão
no ecrã Menu 0HQX HVHOHFFLRQH More
0DLV 
Toque em Crop 5HFRUWDU 
» eDSUHVHQWDGDXPDPROGXUDGH
UHFRUWH
Dentro da moldura de recorte, seleccione
uma área que pretende manter:
 Passe o dedo para esquerda/ direita
QRHFUmSDUDVHOHFFLRQDUDiUHD
 Para aumentar/ reduzir o tamanho da
iUHDDUUDVWHXPFDQWRGDPROGXUD
 Para aumentar/ reduzir a área, como
desejado, arraste os rebordos da
PROGXUD
Toque em Save *XDUGDU 
» $YHUVmRUHFRUWDGDpJXDUGDGD

'HÀQLUXPDLPDJHPFRPRLPDJHPGH
fundo
3RGHGHÀQLUXPDLPDJHPFRPRLPDJHPGH
IXQGRGRHFUmLQLFLDO

1
2
3

4

Reproduza uma imagem (consulte
¶5HSURGX]LULPDJHQV·QDSiJLQD38 
No ecrã de reprodução, toque no botão
no ecrã Menu 0HQX HVHOHFFLRQH More
0DLV 
Toque em Set as 'HÀQLUFRPR H
seleccione Wallpaper ,PDJHPGHIXQGR 
5HFRUWHDLPDJHPFRPRVROLFLWDGR

Eliminar imagens

1
2

Reproduza uma imagem (consulte
¶5HSURGX]LULPDJHQV·QDSiJLQD38 
No ecrã de reprodução, toque no botão
no ecrã Menu 0HQX HVHOHFFLRQH Delete
(OLPLQDU 
» $LPDJHPDFWXDOpHOLPLQDGD

PT



9 Navegador
SRGHQDYHJDUHPSiJLQDV:HE

Com

1
2

3
4

No ecrã inicial, toque em



Toque na caixa de texto para iniciar a
LQWURGXomRGHWH[WR
» 2WHFODGRQRHFUmpDSUHVHQWDGR
,QWURGX]DXPHQGHUHoR:HE
No teclado no ecrã, toque em Go ,U 

Para abrir uma nova página Web,
 No ecrã da página Web, prima
e
seleccione 1HZ:LQGRZ 1RYDMDQHOD 
» 3RGHLUSDUDRXWUDSiJLQD:HE
Para alternar entre ecrãs

1

2

No ecrã da página Web, prima
seleccione :LQGRZV -DQHODV 

e

7RTXHQDSiJLQD:HEVHOHFFLRQDGD

Adicionar um favorito
$GLFLRQDUXPIDYRULWR3RGHDFHGHU
UDSLGDPHQWHDXPDSiJLQD:HEYLVLWDGD

1
2

9iSDUDXPDSiJLQD:HE

3

(GLWHRQRPHHRHQGHUHoR:HE
» A página Web é marcada como
IDYRULWD

Prima
e seleccione More 0DLV !Add
ERRNPDUN $GLFLRQDUIDYRULWR 
» eDSUHVHQWDGDXPDMDQHODGHFRQWH[WR

Para ir para uma página Web favorita

1
2
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No ecrã inicial, toque em



Prima
> %RRNPDUNV )DYRULWRV SDUD
VHOHFFLRQDUXPIDYRULWR
» 9iSDUDDSiJLQD:HEIDYRULWD

PT

10 Maps
A partir do ecrã inicial, vá a 3RGHXWLOL]DURV
serviços MapsDWUDYpVUHGHV:L)LLQFOXLQGRRV
serviços A minha localização, Direcções, Locais,
Navigation, Latitude
Para utilizar os serviços Maps,

1


2

$VVHJXUHVHGHTXHSRGHDFHGHUDRV
serviços MapsDWUDYpVGHUHGHV:L)L
No ecrã inicial, vá a > Location &
security /RFDOL]DomRHVHJXUDQoD !Use
ZLUHOHVVQHWZRUNV (Utilizar redes sem
ÀRV 7RTXHSDUDDFWLYDUDIXQomR
» 6HDIXQomRHVWLYHUDFWLYDGDDFDL[DGH
VHOHFomRHVWiVHOHFFLRQDGD
$VVHJXUHVHGHTXHOLJRXRGLVSRVLWLYRa
XPDUHGH:L)L

Encontrar a minha localização
Com My location $PLQKDORFDOL]DomR 
DSUHVHQWDDVXDORFDOL]DomRDFWXDOQRPDSD

1

Vá para 
» eDSUHVHQWDGRXPPDSD

2

No mapa, toque em 
» A sua localização é actualizada no
PDSD
» Uma seta azul indica a sua localização
DSUR[LPDGDQRPDSD

Procurar locais
Em , pode obter direcções para um local
HVSHFtÀFRRXSDUDXPGHWHUPLQDGRWLSRGH
ORFDO

Direcções
Com as Directions 'LUHFo}HV SRGHREWHU
GLUHFo}HVSDUDXPORFDOHVSHFtÀFR

1

2

Em , toque na caixa de procura rápida
QRPDSD
 Ou prima
e seleccione 
» 2WHFODGRQRHFUmpDSUHVHQWDGR
,QWURGX]DRLWHPGHSURFXUD
» Os resultados de procura são
DSUHVHQWDGRVQRPDSD

PT
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3

4

7RTXHQXPUHVXOWDGRGHSURFXUD
» eDSUHVHQWDGDXPDSiJLQDGH
LQIRUPDo}HVVREUHRGHVWLQR

Locais
Com Places /RFDLV SRGHSURFXUDUXP
GHWHUPLQDGRWLSRGHORFDLVSUy[LPRVGDVXD
localização, como hotéis, restaurantes, estações
GHVHUYLoRHPXOWLEDQFRV

1

Em , toque em QRPDSD
 Ou no ecrã inicial, toque em na lista
GHRSo}HV
» eDSUHVHQWDGDXPDOLVWDGHORFDLV

2

7RTXHQXPWLSRGHORFDO
» Os resultados da procura são
DSUHVHQWDGRV

3

7RTXHQXPUHVXOWDGRGHSURFXUD
» eDSUHVHQWDGDXPDSiJLQDGH
LQIRUPDo}HVVREUHRGHVWLQR

4

1DSiJLQDGHLQIRUPDo}HVWRTXHSDUD
seleccionar as suas opções:

: Toque para obter as direcções
SDUDRGHVWLQR3DUDVHOHFFLRQDU
outros meios de transporte, toque no
PHQXSHQGHQWH

: Toque para apresentar o destino
QRPDSD

: Toque para adicionar uma estrela
DRGHVWLQR

1DSiJLQDGHLQIRUPDo}HVWRTXHSDUD
seleccionar as suas opções:

: Toque para obter as direcções
SDUDRGHVWLQR

: Toque para apresentar o destino
QRPDSD

: Toque para adicionar uma estrela
DRGHVWLQR

Como alternativa

1

2
3

4
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No mapa, prima
e seleccione
Directions 'LUHFo}HV 
6HOHFFLRQHRVVHXVPHLRVGHWUDQVSRUWH
GHFDUURSRUWUDQVSRUWHS~EOLFRRXDSp
Seleccione os locais de origem e de
destino:
 Utilize My Location (A minha
ORFDOL]DomR FRPRORFDOGHRULJHP
Para utilizar outra opção, toque em
DRODGRGDFDL[DGHWH[WR
 3URFXUHRVORFDLVGHSDUWLGDHGHVWLQR
Para utilizar outra opção, toque em
DRODGRGDFDL[DGHWH[WR
Toque em Go ,U 

PT




Ver o mapa
Adicionar uma estrela a localizações
Para encontrar localizações rapidamente no
mapa, adicione uma estrela às que são utilizadas
IUHTXHQWHPHQWH

1

2
3

No mapa, mantenha o dedo sobre uma
ORFDOL]DomR
» Uma caixa de contexto é apresentada
SDUDFDUUHJDURHQGHUHoR



Navegar para um destino

1
2

7RTXHQDFDL[DGHFRQWH[WRGRHQGHUHoR
 7RTXHQXPUHVXOWDGRGHSURFXUD
» eDSUHVHQWDGDXPDSiJLQDGH
LQIRUPDo}HVVREUHRGHVWLQR
Toque em



Seleccionar vistas
 No mapa, toque em 
» 3RGHVHOHFFLRQDUXPDYLVWD
Vista de
WUiIHJR

Vista de
satélite:
Vista de
terreno:
Latitude:

Utilize as cores verde, amarelo ou
YHUPHOKRSDUDPDUFDURWUiIHJR
ao longo do trajecto em tempo
UHDO
Visualize o trajecto numa vista de
VDWpOLWHHP'
Visualize as características da
VXSHUItFLH
Apresenta os contactos do
/DWLWXGHQRPDSD

Navegação

2

Procure um destino de uma das seguintes
IRUPDV
 (VFUHYDRQRPHGRGHVWLQR

Seleccione a opção para navegar para o
GHVWLQR
 Para visualizar o trajecto no mapa,
VHOHFFLRQHDRSomR

Utilize o LatitudeSDUDSDUWLOKDULQIRUPDo}HVGH
ORFDOL]DomRFRPRVVHXVDPLJRV

Aderir ao Latitude
Na primeira vez que iniciar o Latitude, utilize a
VXDFRQWD*PDLOSDUDLQLFLDUVHVVmR
 Em , prima
e seleccione Join
Latitude $GHULUDR/DWLWXGH QRPDSD
 Alternativamente, no ecrã inicial, toca em
Latitude

Adicionar amigos
Depois de aderir ao Latitude, adicione amigos
ao ecrã do Latitude

1

Procurar um destino
6HOHFFLRQHRVVHXVPHLRVGHWUDQVSRUWH
GHFDUURSRUWUDQVSRUWHS~EOLFRRXDSp

Na lista dos resultados de procura, toque
QXPGHVWLQR

Partilhar localizações com os
amigos

Utilize o serviço Navigation para procurar e
QDYHJDUSDUDGHVWLQRV1RHFUmLQLFLDOWRTXHHP
QDOLVWDGHRSo}HV

1

'LJDRQRPHGRGHVWLQR
Encontre o contacto que partilha a
LQIRUPDomRGDORFDOL]DomRFRQVLJR
DWUDYpVGR/DWLWXGHRX
Procure nos locais a que adicionou
XPDHVWUHOD

2

Em , prima
e seleccione Latitude no
PDSD
 Alternativamente, no ecrã inicial, toca
em
Latitude
» eDSUHVHQWDGDXPDOLVWDGHDPLJRV
GR/DWLWXGH
Prima
e seleccione Add friends
$GLFLRQDUDPLJRV 
 Adicione a partir dos seus contactos
GR*PDLORX

PT
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Introduza um endereço de correio
HOHFWUyQLFRQDFDL[DGHWH[WR
» eHQYLDGDXPDPHQVDJHPGH
FRUUHLRHOHFWUyQLFRSDUDR
FRQWDFWR
» 6HRVHXDPLJRIRUXWLOL]DGRU
do Latitude e aceitar o convite,
SRGHSDUWLOKDULQIRUPDo}HVGH
ORFDOL]DomRFRPRVHXDPLJR

Obter as localizações dos amigos

1

No mapa, toque em 
» eDSUHVHQWDGDXPDOLVWDGHDPLJRVGR
/DWLWXGH

2

7RTXHQXPDPLJR
» eDSUHVHQWDGDXPDSiJLQDGH
LQIRUPDomR

3

1DSiJLQDGHLQIRUPDo}HVWRTXHSDUD
seleccionar as suas opções:

: Tocar para apresentar a localização
GRDPLJRQRPDSD

: Tocar para obter as direcções do
DPLJR

Partilhar a sua localização com amigos

1

No mapa, toque em 
» eDSUHVHQWDGDXPDOLVWDGHDPLJRVGR
/DWLWXGH

2

7RTXHQRVHXQRPH
» eDSUHVHQWDGDXPDSiJLQDGH
LQIRUPDomR

44
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3

Prima
e seleccione Privacy
3ULYDFLGDGH 
 partilhe a sua localização actualizada
DXWRPDWLFDPHQWH
 partilhe a sua localização seleccionada
PDQXDOPHQWHRX
 RFXOWHDVXDORFDOL]DomR

Para alterar a forma como partilha a
localização com um determinado amigo,

1
2

Na lista de amigos do Latitude, toque num
DPLJR
» eDSUHVHQWDGDXPDSiJLQDGH
LQIRUPDomR
Toque em Sharing options (Opções de
SDUWLOKD SDUDVHOHFFLRQDUXPDRSomR
 partilhar a melhor localização
GLVSRQtYHO
 partilhar a localização a nível da
FLGDGHRX
 RFXOWDUDVXDORFDOL]DomRGHVWHDPLJR

11 Gmail




1

Inicie sessão na sua conta Gmail para consultar
RFRUUHLRHOHFWUyQLFRQR*PDLO
 A partir do ecrã inicial, vá a 
9HULÀFDUFRUUHLRSRUPDUFDGRUHV
 No ecrã da lista de correio, prima
>
Go to labels ,USDUDPDUFDGRUHV SDUD
YHULÀFDUDVPHQVDJHQVSRUPDUFDGRUHV
SRUH[HPSOR,QER[ &DL[DGHHQWUDGD 
6HQW &RUUHLRHQYLDGR $OO0DLO 7RGRR
FRUUHLR 
Compor mensagem
 No ecrã da lista de correio, prima
Compose &RPSRU 

>

Para adicionar uma assinatura em cada
mensagem que envia
 No ecrã da lista de correio, prima
> More 0DLV 6HOHFFLRQHSettings
'HÀQLo}HV !Signature $VVLQDWXUD SDUD
HGLWDUDVXDDVVLQDWXUD
Utilizar várias contas no Gmail
 No ecrã da lista de correio, prima
> Accounts &RQWDV !Add account
$GLFLRQDUFRQWD 
3DUDYHULÀFDURFRUUHLRSRUFRQWD
 No ecrã da lista de correio, prima
>
Accounts &RQWDV 7RTXHQXPDFRQWD
SDUDYHULÀFDUDVPHQVDJHQVGHVVDFRQWD
Marcar o seu correio
Pode marcar as suas mensagens das seguintes
IRUPDV
 $OWHUDURPDUFDGRUGDPHQVDJHP
 $GLFLRQDUXPDHVWUHODjPHQVDJHP
 0DUFDUDPHQVDJHPFRPRQmROLGD
Quando estiver a ler as mensagens, prima
e
VHOHFFLRQHDVVXDVRSo}HV
Organizar o seu correio
Pode organizar as suas mensagens das seguintes
IRUPDV
 Colocar mensagens relevantes no mesmo
PDUFDGRU

2

3
4

$UTXLYDUPHQVDJHQVDQWLJDV
(OLPLQDUPHQVDJHQVFRQIRUPHQHFHVViULR
No ecrã da lista de correio, prima
> More 0DLV 6HOHFFLRQHSettings
'HÀQLo}HV SDUDDFWLYDUDVBatch
operations 2SHUDo}HVHPORWH 
» A caixa de selecção está realçada se a
IXQomRHVWLYHUDFWLYDGDQRConnect
No ecrã da lista de correio, toque na
caixa de selecção para seleccionar uma
PHQVDJHP
» eDSUHVHQWDGDXPDOLVWDGHRSo}HVGH
FRQWH[WR
Toque na caixa de selecção para
VHOHFFLRQDUDVPHQVDJHQV
Na lista de opções de contexto, toque na
VXDRSomR
» As mensagens arquivadas são
JXDUGDGDVQRPDUFDGRU´$OO0DLOµ
7RGRRFRUUHLR 

6HOHFFLRQDUDVRSo}HVGHQRWLÀFDomR
3RGHVHOHFFLRQDUDIRUPDFRPRpQRWLÀFDGR
TXDQGRVmRUHFHELGDVPHQVDJHQV

1
2

No ecrã da lista de correio, prima
> More 0DLV 6HOHFFLRQHSettings
'HÀQLo}HV 
Toque para seleccionar as suas opções de
QRWLÀFDomR

Email
QRWLÀFDWLRQV
1RWLÀFDo}HV
do correio
HOHFWUyQLFR
Select ringtone
(Seleccionar
WRTXH

$VQRWLÀFDo}HVVmR
apresentadas na barra de
estado superior quando são
UHFHELGDVPHQVDJHQV
Seleccione o toque para
DVQRWLÀFDo}HVGRFRUUHLR
HOHFWUyQLFR

Seleccionar opções de sincronização
Pode seleccionar a duração de tempo para as
PHQVDJHQVDVLQFURQL]DUHRUHVSHFWLYRPDUFDGRU
 No ecrã da lista de correio, prima
> More 0DLV 6HOHFFLRQHLabels
0DUFDGRUHV 
PT
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12 E-mail

Para remover uma conta,

1

No Connect, pode receber e enviar mensagens
GHFRUUHLRGDPHVPDIRUPDTXHQXP
FRPSXWDGRU(IHFWXHDVHJXLQWHRSHUDomR
 &RQÀJXUHDVVXDVFRQWDVGHFRUUHLR
HOHFWUyQLFRQROHLWRU

2

No ConnectFRQÀJXUHDVVXDVFRQWDVGH
FRUUHLRHOHFWUyQLFRGDVVHJXLQWHVIRUPDV
 &RQÀJXUHDVVXDVFRQWDVGHFRUUHLR323
ou IMAP, ou
 &RQÀJXUHDVXDFRQWD0LFURVRIW([FKDQJH
para aceder à sua caixa de correio
([FKDQJHQRWUDEDOKR
&RQÀJXUDUDVXDFRQWD323,0$3

1
2
3

A partir do ecrã inicial, vá a



&RQÀJXUHDVXDFRQWDGHFRUUHLR
HOHFWUyQLFR
 ,QWURGX]DDLQIRUPDomRGDVXDFRQWD
 6HOHFFLRQHXPDFRQWDSRSRX,0$3
Siga as instruções no ecrã para concluir a
FRQÀJXUDomR
 &RQVXOWHRVHXIRUQHFHGRUGH
VHUYLoRVGHFRUUHLRHOHFWUyQLFRSDUD
REWHULQIRUPDo}HVGHFRQÀJXUDomR
como o servidor de mensagens
enviadas, o servidor de mensagens
UHFHELGDV

Para adicionar uma conta,

1

2
46

Vá ao ecrã da lista de contas:
 Se necessário, prima
UHSHWLGDPHQWH
 Alternativamente, prima
e
seleccione Accounts &RQWDV QRHFUm
GDOLVWDGHFRUUHLR
No ecrã da lista de contas, prima
e
seleccione Add account $GLFLRQDUFRQWD 
PT

Toque em Remove account (Remover
FRQWD 

Para seleccionar as suas opções para as
contas,

1

&RQÀJXUDUDVXDFRQWDGH
correio electrónico

No ecrã da lista de contas, toque e
PDQWHQKDRGHGRVREUHXPDFRQWD
» eDSUHVHQWDGDXPDMDQHODGHFRQWH[WR

2

No ecrã da lista de contas, toque e
PDQWHQKDRGHGRVREUHXPDFRQWD
» eDSUHVHQWDGDXPDMDQHODGHFRQWH[WR
Toque em Account settings 'HÀQLo}HV
GHFRQWD 

9HULÀFDUDVVXDVPHQVDJHQV
de correio
3RGHYHULÀFDUDVVXDVPHQVDJHQVGHFRUUHLRGDV
VHJXLQWHVIRUPDV
 9HULÀFDUXPDFDL[DGHFRUUHLRFRPELQDGD
 9HULÀFDUPHQVDJHQVSRUFRQWD
 9HULÀFDUPHQVDJHQVFRPHVWUHOD
 9HULÀFDUPHQVDJHQVQmROLGDV

9HULÀFDUXPDFDL[DGHFRUUHLR
combinada
A partir de uma caixa de correio combinada,
SRGHYHULÀFDUDVPHQVDJHQVGHFRQWDV
GLIHUHQWHV

1
2

A partir do ecrã inicial, vá a



No ecrã da lista de contas, toque em
&RPELQHG,QER[ (Caixa de entrada
FRPELQDGD 
 Para ir para o ecrã da lista de contas,
prima
UHSHWLGDPHQWH
 Alternativamente, prima
e
seleccione Accounts &RQWDV 
» 6mRXWLOL]DGDVFRUHVGLIHUHQWHV
para marcar as mensagens de
FRQWDVGLIHUHQWHV

1
2

No ecrã da lista de correio, prima
seleccione Folders 3DVWDV 

e

7RTXHQDSDVWDVHOHFFLRQDGD

9HULÀFDUPHQVDJHQVSRUFRQWD
3DUDYHULÀFDUDVPHQVDJHQVGHXPD~QLFD
conta,

1

2

Vá ao ecrã da lista de contas:
 Se necessário, prima
UHSHWLGDPHQWH
 Alternativamente, prima
e
seleccione Accounts &RQWDV QRHFUm
GDOLVWDGHFRUUHLR
7RTXHQDFRQWDVHOHFFLRQDGD
» As mensagens da conta são
DSUHVHQWDGDV

9HULÀFDUPHQVDJHQVFRPHVWUHOD
3DUDYHULÀFDUDVPHQVDJHQVFRPHVWUHOD

1

2

Vá ao ecrã da lista de contas:
 Se necessário, prima
UHSHWLGDPHQWH
 Alternativamente, prima
e
seleccione Accounts &RQWDV QRHFUm
GDOLVWDGHFRUUHLR
Toque em Starred &RPHVWUHOD 
» As mensagens com estrela de todas as
FRQWDVVmRDSUHVHQWDGDV

Para adicionar uma estrela a uma mensagem,
 No ecrã da lista de correio, toque na
HVWUHODDRODGRGDPHQVDJHP
» Numa mensagem com estrela, a estrela
pVHOHFFLRQDGD
Como alternativa
Para mudar para outra pasta,
3RGHYHULÀFDUDVPHQVDJHQVHPSDVWDV
GLIHUHQWHVFRPR,QER[ &DL[DGHHQWUDGD 6HQW
&RUUHLRHQYLDGR H2XWER[ &DL[DGHVDtGD 

1

2

No ecrã da lista de correio, toque nas
FDL[DVGHVHOHFomRDRODGRGDVPHQVDJHQV
» As caixas de selecção são
VHOHFFLRQDGDV
7RTXHQDRSomRQDEDVHGRHFUm

PT
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9HULÀFDUPHQVDJHQVQmROLGDV

2

3DUDYHULÀFDUDVPHQVDJHQVQmROLGDV
 No ecrã da lista de correio, as
PHQVDJHQVQmROLGDVVmRUHDOoDGDV

Para reencaminhar a mensagem actual,
 4XDQGROrXPDPHQVDJHPSULPD
e
seleccione )RUZDUG 5HHQFDPLQKDU 

Para marcar as mensagens seleccionadas como
lidas ou não lidas,

Para adicionar a sua assinatura às suas
mensagens enviadas,

1

No ecrã da lista de correio, toque nas
FDL[DVGHVHOHFomRDRODGRGDVPHQVDJHQV
» As caixas de selecção são
VHOHFFLRQDGDV

2 7RTXHQDRSomRQDEDVHGRHFUm
Como alternativa
1
2

1
2

3

Toque na opção para marcar a mensagem
FRPROLGDRXQmROLGD

Para eliminar a mensagem actual,
 (QTXDQWROrDPHQVDJHPWRTXHQRERWmR
QRHFUm
Para eliminar as mensagens seleccionadas,

1

Para seleccionar a conta que utiliza para
enviar a mensagem, vá ao ecrã da lista de
contas:
 Se necessário, prima
UHSHWLGDPHQWH
 Alternativamente, prima
e
seleccione Accounts &RQWDV QRHFUm
GDOLVWDGHFRUUHLR
No ecrã da lista de correio, prima
e
seleccione Compose &RPSRU 
» eDSUHVHQWDGRRHFUmSDUDFRPSRU
XPDPHQVDJHP
Para seleccionar as opções, prima



Para responder à mensagem actual,

1
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Para editar a sua assinatura, seleccione
Signature $VVLQDWXUD 

Organizar mensagens de
correio

Para compor novas mensagens,

2

No ecrã da lista de correio, prima
e
seleccione Account settings 'HÀQLo}HV
GDFRQWD 

No ecrã da lista de correio, mantenha o
GHGRVREUHXPDPHQVDJHP
» eDSUHVHQWDGDXPDOLVWDGHRSo}HV

Compor mensagens de
correio electrónico
1

7RTXHQDRSomRQRHFUm

No ecrã de lista de correio, toque para ler
DPHQVDJHPVHOHFFLRQDGD
» O conteúdo da mensagem é
DSUHVHQWDGR
PT

2

No ecrã da lista de correio, toque nas
FDL[DVGHVHOHFomRDRODGRGDVPHQVDJHQV
» As caixas de selecção são
VHOHFFLRQDGDV
7RTXHQDRSomRQDEDVHGRHFUm

13 Bluetooth

»


$WUDYpVGR%OXHWRRWKSRGHHIHFWXDUDV
seguintes operações no Connect através de
XPDOLJDomRVHPÀRV
 5HFHEHURXHQYLDUÀFKHLURVSDUDRXWUR
GLVSRVLWLYR%OXHWRRWKOLJDGR
 2XYLUÀFKHLURVGHiXGLRDWUDYpVGH
DXVFXOWDGRUHVHVWpUHR%OXHWRRWK

3

Ligar a dispositivos Bluetooth
Pode ligar o Connect a dispositivos Bluetooth
GDVVHJXLQWHVIRUPDV
 /LJDUVHDRXWURGLVSRVLWLYR%OXHWRRWK
 Aceitar a ligação de outro dispositivo
%OXHWRRWK

1

 Antes da ligação, consulte o manual do utilizador do

GLVSRVLWLYR%OXHWRRWKSDUDUHFHEHUDVXDSDODYUDSDVVH
GHHPSDUHOKDPHQWRGR%OXHWRRWK2XH[SHULPHQWH
RX

Ligar-se a outro dispositivo Bluetooth

2

1RGLVSRVLWLYR%OXHWRRWKDVVHJXUHVHGH
que dispositivo é detectável por outro
GLVSRVLWLYR%OXHWRRWK
 Consulte o manual do utilizador
do dispositivo Bluetooth para mais
LQIRUPDo}HV
No Connect, procure o dispositivo
Bluetooth:
 No ecrã inicial, toque em >
:LUHOHVV QHWZRUNV 6HPÀRV
HUHGHV !Bluetooth settings
'HÀQLo}HVGR%OXHWRRWK 
 Se necessário, toque para ligar o
Bluetooth
» 6HDIXQomRHVWLYHUDFWLYDGD
a caixa de selecção está
VHOHFFLRQDGD

Toque em Scan for devices (Procurar
GLVSRVLWLYRV 
» O dispositivo é apresentado
em Scan for devices (Procurar
GLVSRVLWLYRV GHSRLVGHVHU
GHWHFWDGR

Emparelhar com o dispositivo:
 No Connect, toque no dispositivo
HLQWURGX]DDSDODYUDSDVVHFRPR
VROLFLWDGR
 No dispositivo, introduza a palavra
SDVVHFRPRVROLFLWDGR
» eDSUHVHQWDGDXPDPHQVDJHP
quando o emparelhamento
HVWLYHUFRQFOXtGR

Aceitar a ligaçãode outro dispositivo
Bluetooth

Dica

1

é apresentado na barra de
HVWDGR

No ConnectDVVHJXUHVHGHTXHR
Connect é detectável por outros
dispositivos Bluetooth:
 No ecrã inicial, toque em >
:LUHOHVV QHWZRUNV 6HPÀRV
HUHGHV !Bluetooth settings
'HÀQLo}HVGR%OXHWRRWK 
 Se necessário, toque para ligar o
Bluetooth
» 6HDIXQomRHVWLYHUDFWLYDGD
a caixa de selecção está
VHOHFFLRQDGD


2

Toque em Discoverable 'HWHFWiYHO 
» O Connect permanece detectável
GXUDQWHVHJXQGRV

No dispositivo Bluetooth, procure e
emparelhe o Connect
 3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRV
passos, consulte o manual do
XWLOL]DGRUGRGLVSRVLWLYR%OXHWRRWK

PT



(QYLDURXUHFHEHUÀFKHLURV
via Bluetooth
(QYLDUÀFKHLURVSDUDRXWURGLVSRVLWLYR
Bluetooth

1

2

3

$VVHJXUHVHGHTXH
 emparelhou o Connect com o
GLVSRVLWLYR%OXHWRRWK
 no Connect e no dispositivo
%OXHWRRWKR%OXHWRRWKHVWiOLJDGR
No ConnectHQYLHÀFKHLURVYLD%OXHWRRWK
 Na biblioteca ou no ecrã de
reprodução, prima
> Send via
BT (QYLDUYLD%OXHWRRWK RXShare
3DUWLOKDU 6HOHFFLRQHDRSomRSDUD
WUDQVIHULUYLD%OXHWRRWK
 1DOLVWDGHÀFKHLURVWRTXHSDUD
VHOHFFLRQDURVÀFKHLURV
 Toque no dispositivo emparelhado
SDUDLQLFLDURHQYLR
» Quando o Connect está ligado
ao dispositivo Bluetooth,
é
DSUHVHQWDGRQRHFUm
No dispositivo Bluetooth, receba os
ÀFKHLURV
 &RQÀUPHFRPRVROLFLWDGR
 *XDUGHRVÀFKHLURVFRPRVROLFLWDGR

5HFHEHUÀFKHLURVGHRXWURGLVSRVLWLYR
Bluetooth

1

2

3
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$VVHJXUHVHGHTXH
 emparelhou o Connect com o
GLVSRVLWLYR%OXHWRRWK
 no Connect e no dispositivo
%OXHWRRWKR%OXHWRRWKHVWiOLJDGR
1RGLVSRVLWLYR%OXHWRRWKHQYLHÀFKHLURV
para o ConnectDWUDYpVGH%OXHWRRWK
» Quando o Connect está ligado
ao dispositivo Bluetooth,
é
DSUHVHQWDGRQRHFUm
No ConnectUHFHEDRVÀFKHLURV
 &RQÀUPHFRPRVROLFLWDGR

PT

» Em
, é criada uma pasta
BluetoothSDUDRVÀFKHLURV
UHFHELGRV

Ouvir música através de
auscultadores estéreo
Bluetooth
Ligar os auscultadores estéreo Bluetooth
» Siga os passos em “ Ligar a outro
GLVSRVLWLYR%OXHWRRWKµ'HSRLVGDOLJDomR
ser bem sucedida, pDSUHVHQWDGR
» 'DSUy[LPDYH]TXHOLJDUR%OXHWRRWK
nos dispositivos, a ligação Bluetooth é
HVWDEHOHFLGDDXWRPDWLFDPHQWH
Ouvir música através dos auscultadores
estéreo Bluetooth
 Reproduza música no Connect
» Pode ouvir a música através dos
DXVFXOWDGRUHV%OXHWRRWKOLJDGRV

14 Agenda

Seleccionar as suas opções para os
lembretes

No dispositivo, pode sincronizar a agenda com:
 RVHX*RRJOH&DOHQGDUQD:HE
 DDJHQGDGDVXDFRQWD0LFURVRIW([FKDQJH
(consulte ‘Utilizar o dispositivo em redes
HPSUHVDULDLV·QDSiJLQD57 

No ecrã da agenda, prima
e selecciona
More 0DLV !Settings 'HÀQLo}HV !
Reminder settings 'HÀQLo}HVGROHPEUHWH 
3DUDXWLOL]DUDQRWLÀFDomRQDEDUUDGHHVWDGR

1

Adicionar eventos à agenda
1
2

3
4

A partir do ecrã inicial, vá a



No ecrã da agenda, prima
e seleccione
More 0DLV !1HZHYHQW 1RYRHYHQWR 
 Alternativamente, mantenha o dedo
VREUHXPDGDWDRXKRUDQDDJHQGD
Na janela de contexto, seleccione
1HZHYHQW 1RYRHYHQWR 
Adicione um evento:
 Toque nas caixas de texto para editar
o evento, incluindo o tema, a hora e a
ORFDOL]DomR

» Arraste a barra de estado para
baixo para ver os detalhes do
evento na lista pendente de
QRWLÀFDo}HV
Para utilizar o alerta,

1

6HQHFHVViULRGHÀQDXPOHPEUHWHSDUDR
lembrar do evento:

a

2

b




5

Toque no botão 1 paraseleccionar
DVRSo}HVGHUHSHWLomRGROHPEUHWH
uma vez, diário, semanal, mensal ou
DQXDO
Toque o botão 2 SDUDGHÀQLUDKRUD
do lembrete, um pouco antes da hora
SURJUDPDGDGRHYHQWR

7RTXHQRERWmRQRHFUmSDUDFRQÀUPDU

/LJXHDQRWLÀFDomRQDEDUUDGHHVWDGR
 Em Reminder settings 'HÀQLo}HV
GROHPEUHWH WRTXHHP
ao lado
de 6HWDOHUWV QRWLÀFDWLRQV 'HÀQLU
DOHUWDVHQRWLÀFDo}HV 
 Seleccione 6WDWXVEDUQRWLÀFDWLRQ
1RWLÀFDomRQDEDUUDGHHVWDGR 
» KRUDGHÀQLGDGROHPEUHWH é
DSUHVHQWDGRQDEDUUDGHHVWDGR

Active o alerta:
 Em Reminder settings 'HÀQLo}HV
GROHPEUHWH WRTXHHP
ao lado
de 6HWDOHUWV QRWLÀFDWLRQV 'HÀQLU
DOHUWDVHQRWLÀFDo}HV 
 Seleccione Alerts $OHUWDV 
Seleccione o toque:
 Em Reminder settings 'HÀQLo}HVGR
OHPEUHWH WRTXHHP
ao lado de
Select ringtone 6HOHFFLRQDUWRTXH 
 6HOHFFLRQHXPWRTXH
» KRUDGHÀQLGDGROHPEUHWHR
DOHUWDpHPLWLGR

Visualizar a agenda
3RGHYLVXDOL]DUDDJHQGDSRUGLDVHPDQDPrV
RXFRPRKRUiULR
Vista mensal

1

No ecrã da agenda, prima
e seleccione
DRSomRSDUDDYLVWDPHQVDO

PT
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2

3DUDVHOHFFLRQDUXPPrVSDVVHRGHGR
SDUDFLPDSDUDEDL[RQRHFUm

Vista semanal

1

2

Para ir para a vista semanal,
 Na vista mensal, toque num dia da
VHPDQD3ULPD
e seleccione a
RSomRSDUDDYLVWDVHPDQDO
 Na vista diária, prima
e selecciona
DRSomRSDUDDYLVWDVHPDQDO
Para seleccionar uma semana, passe o
GHGRSDUDDHVTXHUGDGLUHLWDQRHFUm

Vista diária
 Na vista mensal ou semanal, toque num
GLD
» $DJHQGDpRUGHQDGDSRUHYHQWRV
Vista de horário
 No ecrã da agenda, prima
> Agenda
+RUiULR 
» eDSUHVHQWDGDXPDOLVWDGH
HYHQWRV

Editar um evento
1
2

52

Em , toque num evento para ver os
GHWDOKHV
No ecrã dos detalhes de eventos, pode
HIHFWXDUDVVHJXLQWHVRSHUDo}HV
 Para editar o evento, prima
e
seleccione Edit Event (GLWDUHYHQWR 
 Para eliminar o evento, prima
e
seleccione Delete Event (Eliminar
HYHQWR 

PT

15 Rádio FM
Nota

Dica
 Quando se desloca para um novo local (como uma


QRYDFLGDGHRXSDtV UHLQLFLHDVLQWRQL]DomRDXWRPiWLFD
SDUDXPDPHOKRUUHFHSomR
Para reiniciar a sintonização automática, prima
e
seleccione Auto tune 6LQWRQL]DomRDXWRPiWLFD 

 /LJXHVHPSUHRVDXVFXOWDGRUHVIRUQHFLGRVTXDQGR

VLQWRQL]DUHVWDo}HVGHUiGLR2VDXVFXOWDGRUHVWDPEpP
IXQFLRQDPFRPRDQWHQD3DUDXPDPHOKRUUHFHSomR
movimento o cabo dos auscultadores em várias
GLUHFo}HV

Sintonização manual
Utilize a sintonização manual para sintonizar
XPDIUHTXrQFLDRXHVWDomR

1
Sintonizar estações de rádio

2

Sintonização automática

1

A partir do ecrã inicial, vá a 
» eUHSURGX]LGDD~OWLPDHVWDomRRXYLGD
» A primeira vez que sintonizar o rádio,
a sintonização automática é iniciada
DXWRPDWLFDPHQWH
» São programadas até 20 estações
GLVSRQtYHLV7RTXHSDUDUHSURGX]LUXPD
HVWDomRSURJUDPDGD

2

3

4

A partir do ecrã inicial, vá a 
» eUHSURGX]LGDD~OWLPDHVWDomRRXYLGD
No ecrã de reprodução do rádio, passe o
dedo para a esquerda/ direita na barra de
IUHTXrQFLDV
» ,VWRVLQWRQL]DDSUy[LPDHVWDomR
GLVSRQtYHOQDIUHTXrQFLDDFWXDO

Guardar estações
programadas
Pode guardar no Connect um máximo de 20
HVWDo}HVSURJUDPDGDV

Rode o ecrã para a vista horizontal ou
vertical:
 Vista horizontal: ecrã de reprodução
do rádio
 Vista vertical: lista de estações
programadas

1
2

No ecrã de reprodução do rádio, para
seleccionar um estação programada,
 passe o dedo para esquerda/ direita
no ecrã para mudar para a estação
SURJUDPDGDVHJXLQWHDQWHULRU
 alternativamente, toque em para ir
SDUDDOLVWDGHHVWDo}HVSURJUDPDGDV

3

6LQWRQL]HXPDHVWDomRGHUiGLR
No ecrã de reprodução do rádio, prima
e seleccione Save preset (Guardar
HVWDomR 
» A estação programada é apresentada
QDUHVSHFWLYDOLVWD
Arraste a estação programada para uma
SRVLomRVHOHFFLRQDGD

Para cortar/ repor o som do rádio
 toque em
/
no ecrã de
UHSURGXomRGRUiGLR

PT
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16 Gravações
No ecrã inicial, vá a
UHSURGX]LORV

4

para gravar sons e

1
2
3

A partir do ecrã inicial, vá a 
» Na biblioteca de gravações, são
DSUHVHQWDGDVDVJUDYDo}HVH[LVWHQWHV
Toque em
JUDYDomR

Reproduzir gravações
1

Gravações de voz

2
3

$VVHJXUHVHGHTXHRPLFURIRQHHVWi
SUy[LPRGDIRQWHGHVRPSDUDJUDYDomR

MIC
(IHFWXHRVVHJXLQWHVSDVVRVSDUDLQLFLDU
LQWHUURPSHURXSDUDUDJUDYDomR
7RFDUSDUDLQLFLDUDJUDYDomR
7RFDUSDUDSDUDUDJUDYDomR

5

Toque em
para mudar para a biblioteca
GHJUDYDo}HV

Gravação de rádio FM
1
2
3

54

A partir do ecrã inicial, vá a



6LQWRQL]HXPDHVWDomRGHUiGLR
No ecrã de reprodução do rádio, toque
em

» eDSUHVHQWDGRRHFUmGHJUDYDomR

PT

A partir do ecrã inicial, vá a 
» Na biblioteca de gravações, são
DSUHVHQWDGDVDVJUDYDo}HVH[LVWHQWHV
Toque numa gravação para iniciar a
UHSURGXomR
Toque em / para interromper/
UHWRPDUDUHSURGXomR

para avançar para o ecrã de

Partilhar gravações
Pode partilhar gravações através da Internet ou
GR%OXHWRRWK

1

4

Siga os Passos 4 e 5 em Gravação de voz

2
3
4

Toque em
para mudar para a biblioteca
GHJUDYDo}HV
» Na biblioteca de gravações, são
DSUHVHQWDGDVDVJUDYDo}HVH[LVWHQWHV
Prima

e seleccione Share 3DUWLOKDU 

7RTXHSDUDVHOHFFLRQDUDVRSo}HV
Siga as instruções no ecrã para enviar os
ÀFKHLURVVHOHFFLRQDGRV

17 Relógio do
alarme

» O alarme desperta novamente 10
PLQXWRVPDLVWDUGH


3RGHGHÀQLUDODUPHVQROHLWRU

Para parar o alarme, toque em Dismiss
'HVOLJDU 
» 2DODUPHpUHSHWLGRQDSUy[LPDKRUD
GHGHVSHUWDUGHÀQLGD

'HÀQLUXPDODUPH

1

2
3

4

$VVHJXUHVHGHTXHDFHUWRXDKRUDGR
UHOyJLR FRQVXOWH¶'DWDHKRUD·QDSiJLQD
67 
No ecrã inicial, toque em

7RTXHHP



3DUDGHÀQLUXPGHVSHUWDGRU
 Para adicionar um alarme, toque em
Add alarm $GLFLRQDUDODUPH 
 Para mudar um alarme, toque na hora
GHGHVSHUWDUSURJUDPDGD
6HOHFFLRQHDVXDRSomR&RQÀUPHFRPR
VROLFLWDGR

7LPH +RUD
Ringtone
7RTXH

'HÀQLUDKRUDGHGHVSHUWDU
Seleccionar o toque para
RDODUPHVLOHQFLRVRVLQDO
VRQRURRXWRTXH
Repeat
6HOHFFLRQDUDIRUPDFRPRR
5HSHWLU
DODUPHpUHSHWLGR
Label
Adicionar uma descrição do
,GHQWLÀFDomR DODUPH
Ligar ou desligar um alarme
> , toque na caixa de selecção ao
 Em
ODGRGDKRUDGHGHVSHUWDUGHÀQLGD
» 6HDIXQomRHVWLYHUDFWLYDGDDFDL[DGH
VHOHFomRHVWiVHOHFFLRQDGD
» Quando liga o alarme,
é
DSUHVHQWDGRQDEDUUDGHHVWDGR
Utilizar o alarme
KRUDGHGHVSHUWDUGHÀQLGDRDODUPH
GHVSHUWDHpDSUHVHQWDGDXPDQRWLÀFDomRQD
EDUUDGHHVWDGR$UUDVWHDEDUUDGHHVWDGRSDUD
EDL[RSDUDYHURVGHWDOKHV
 Para interromper o alarme, toque em
Snooze 5HSHWLomR 

PT
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18 Calculadora
No ecrã inicial, toque em
FDOFXODGRUD

1

2

para utilizar a

Introduza os números e os operadores
matemáticos:
 Utilize o teclado no ecrã para a
LQWURGXomR
 Passe o dedo para a esquerda no ecrã
SDUDXWLOL]DUPDLVIXQo}HVPDWHPiWLFDV
Toque em =SDUDLQLFLDURFiOFXOR

Para apagar todas as introduções,

1
2

56

Toque para colocar o cursor atrás da
introdução onde pretende começar a
DSDJDU
Toque em CLEARUHSHWLGDPHQWH
 $VLQWURGXo}HVjIUHQWHGRFXUVRUVmR
DSDJDGDV
 Para apagar todas as introduções,
mantenha CLEARSUHPLGR

PT

19 Utilizar o
dispositivo
em redes
empresariais
Pode utilizar o ConnectHPUHGHVHPSUHVDULDLV
,QVWDOHDVFUHGHQFLDLVVHJXUDVRXFHUWLÀFDGRVGH
VHJXUDQoDDQWHVGHDFHGHUDUHGHVHPSUHVDULDLV
2DFHVVRDUHGHVHPSUHVDULDLVSRGHSHUPLWLU
OKHDFRQÀJXUDomRGDVXDFRQWD0LFURVRIW
([FKDQJHHDDGLomRGHXPD931DRGLVSRVLWLYR
&RPDFRQWD0LFURVRIW([FKDQJHSRGHDFHGHU
jVXDFDL[DGHFRUUHLR([FKDQJHQRWUDEDOKR

Instalar credenciais seguras

Para aplicar as credenciais seguras,

1

2

1
2

Para instalar as credenciais seguras,
$VVHJXUHVHGHTXHWUDQVIHUHRVÀFKHLURV
das credenciais seguras do PC para o
dispositivo (consulte ‘Arrastar e largar no
([SORUDGRUGR:LQGRZV·QDSiJLQD25 
Nota
 No ConnectDVVHJXUHVHGHTXHDVFUHGHQFLDLVVHJXUDV
VmRJXDUGDGDVQRGLUHFWyULRUDL]HPYH]GHVHUHP
FRORFDGDVQXPDSDVWD

2

Instale as credenciais seguras:
 No ecrã inicial, vá a > Location &
security /RFDOL]DomRHVHJXUDQoD !
Install from USB storage (Instalar de
DUPD]HQDPHQWR86% 
 7RTXHQRÀFKHLURSDUDLQLFLDUD
LQVWDODomR
 'HÀQDDSDODYUDSDVVHHRQRPHSDUD
DVFUHGHQFLDLVFRPRVROLFLWDGR

Em , seleccione Location & security
/RFDOL]DomRHVHJXUDQoD !Use secure
credentials 8WLOL]DUFUHGHQFLDLVVHJXUDV 
» No dispositivo, permita que as
aplicações utilizem as credenciais
VHJXUDV

&RQÀJXUDUDVXDFRQWD
0LFURVRIW([FKDQJH

,QIRUPHVHMXQWRGRVHXDGPLQLVWUDGRUGH
rede relativamente às credenciais seguras ou
FHUWLÀFDGRVGHVHJXUDQoD

1

$VVHJXUHVHGHTXHGHÀQLXDSDODYUDSDVVH
SDUDRDUPD]HQDPHQWRGDVFUHGHQFLDLV
 Em , seleccione Location & security
/RFDOL]DomRHVHJXUDQoD !Set
SDVVZRUG 'HÀQLUSDODYUDSDVVH 

3

A partir do ecrã inicial, vá a



&RQÀJXUHDVXDFRQWDGHFRUUHLR
HOHFWUyQLFR
 ,QWURGX]DDLQIRUPDomRVREUHVXD
conta, e seleccione ([FKDQJH como o
WLSRGHFRQWD
 6HWLYHUFRQÀJXUDGRRXWUDVFRQWDV
GHFRUUHLRHOHFWUyQLFRSULPD
e
seleccione Add account (Adicionar
FRQWD QRHFUmGDOLVWDGHFRQWDV
Siga as instruções no ecrã para concluir a
FRQÀJXUDomR
 No endereço de servidor, introduza o
endereço Web do seu acesso Web ao
2XWORRNSRUH[HPSORRZDFRPSDQ\
QDPHFRPRXPDLOFRPSDQ\QDPH
FRPRZD
 3DUDRXWUDVLQIRUPDo}HVGH
FRQÀJXUDomRFRPRRQRPHGR
domínio ou nome do utilizador,
consulte o seu administrador de
VLVWHPD
Nota

 2GLVSRVLWLYRpFRPSDWtYHOFRPR0LFURVIW([FKDQJH
H

PT
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Adicionar VPN
$UHGHSULYDGDYLUWXDO 931 SHUPLWHOKH
OLJDUVHDUHGHVSULYDGDVDWUDYpVGHXPDFHVVR
VHJXUR
Por vezes, necessita de um acesso de VPN para
VHOLJDUDUHGHVHPSUHVDULDLV
Para adicionar uma VPN no dispositivo

1
2

3
4

Consulte o seu administrador de rede para
REWHUDVLQIRUPDo}HVGHFRQÀJXUDomR
No ecrã inicial, vá a > Wireless &
QHWZRUNV 6HPÀRVHUHGHV !VPN
settings 'HÀQLo}HV931 !Add VPN
$GLFLRQDU931 
&RQÀJXUHD931FRPRVROLFLWDGR
Instale as credenciais seguras, se necessário
FRQVXOWH¶,QVWDODUFUHGHQFLDLVVHJXUDV·QD
página 57 

Para ligar à VPN,

1
2

$VVHJXUHVHGHTXHOLJRXRConnect à
,QWHUQHW
No ecrã inicial, vá a > Wireless &
QHWZRUNV 6HPÀRVHUHGHV !VPN
settings 'HÀQLo}HV931 
» eDSUHVHQWDGDXPDOLVWDGH931

3

7RTXHQD931SDUDLQLFLDUDOLJDomR

58
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20 Definições

Nota
 Se tiver desactivado a transmissão do SSID ou tiver

No ecrã inicial, vá a para seleccionar as suas
GHÀQLo}HV
 Deslize o dedo para cima ou para baixo
QRHFUmSDUDSHUFRUUHUDVOLVWDVGHRSo}HV
7RTXHQXPDRSomRSDUDVHOHFFLRQiOD
 Toque em SDUDLUSDUDRHFUmLQLFLDO
 Toque em
SDUDLUSDUDRHFUmDQWHULRU

Modo de voo
Em :LUHOHVV QHWZRUNV 6HPÀRVHUHGHV 
> Airplane mode 0RGRGHYRR GHVDFWLYHRX
DFWLYHRDFHVVRDR:L)LRX%OXHWRRWK
Ligue o modo de voo quando:
 SUHFLVDGHGHVDFWLYDURDFHVVRDR:L)LRX
ao Bluetooth por motivos de segurança,
FRPRSRUH[HPSORQXPDYLmR

'HÀQLo}HVGR:L)L
Em :LUHOHVV QHWZRUNV 6HPÀRVHUHGHV !
Wi-Fi settings 'HÀQLo}HVGR:L)L VHOHFFLRQH
DVVXDVGHÀQLo}HV:L)LQRGLVSRVLWLYR

1

Se necessário, toque em Wi-Fi
» 6HDIXQomRHVWLYHUDFWLYDGDDFDL[DGH
VHOHFomRHVWiVHOHFFLRQDGD
» 9rXPDOLVWDGDVUHGHV:L)LGHQWUR
de alcance e das redes ligadas
DQWHULRUPHQWH VHDVUHGHVIRUHP
PHPRUL]DGDV 

2

Ligar o Connect a uma rede:
 1DOLVWDGDVUHGHVGH:L)LWRTXHQD
VHOHFFLRQDGD
 Na caixa de texto de contexto,
LQWURGX]DDFKDYHGHHQFULSWDomR



RFXOWDGRR,GHQWLÀFDGRUGR&RQMXQWRGH6HUYLoRV
66,' GRURXWHULQWURGX]DPDQXDOPHQWHR66,'RXR
QRPHS~EOLFRGDUHGH
6HR'+&3 '\QDPLF+RVW&RQÀJXUDWLRQ3URWRFRO
SURWRFRORGHFRQÀJXUDomRGLQkPLFDGHDQÀWULmR 
estiver indisponível ou desactivado no router, introduza
o endereço IP do Connect manualmente (consulte
¶'HÀQLo}HVDYDQoDGDV·QDSiJLQD60 

Para actualizar a lista de redes Wi-Fi,
 Em :LUHOHVV QHWZRUNV 6HPÀRV
HUHGHV !Wi-Fi settings 'HÀQLo}HV
GR:L)L SULPD
e seleccione Scan
3URFXUDU 

1RWLÀFDomRGHUHGH
Pode activar a 1HWZRUNQRWLÀFDWLRQ
1RWLÀFDomRGHUHGH 1DEDUUDGHHVWDGR
pDSUHVHQWDGRTXDQGRXPDUHGH:L)LDEHUWD
HVWiGLVSRQtYHO

Adicionar rede Wi-Fi
Introduzir SSID manualmente
266,' ,GHQWLÀFDGRUGR&RQMXQWRGH
6HUYLoRV pRQRPHGHXPURXWHU$WUDYpV
do nome, o router é reconhecido por outros
GLVSRVLWLYRV:L)L6HWLYHURFXOWDGRR66,'GR
router (por exemplo, através da desactivação
GDWUDQVPLVVmRGR66,' RURXWHUQmRp
YLVtYHOQDOLVWDGHUHGHVGLVSRQtYHLV3DUDOLJDU
o Connect ao router, introduza o SSID do
router manualmente antes de procurar redes
disponíveis no Connect

1

2

Em Wi-Fi settings 'HÀQLo}HVGR:L)L 
seleccione $GG:L)LQHWZRUN (Adicionar
UHGH:L)L 
,QWURGX]DR66,'GRURXWHU
» O Connect FRPHoDDSURFXUDUDUHGH
» Pode encontrar a rede na lista de
UHGHV

3

Ligue o ConnectjUHGH

PT



»

é apresentado na barra de estado
TXDQGRDOLJDomR:L)LpFRQFOXtGD
FRPVXFHVVR

1

Em Wi-Fi settings 'HÀQLo}HVGR:L
)L SULPD
e selecciona Advanced
$YDQoDGDV 
 Se necessário, toque em Use static
IP (Utilizar IPHVWiWLFR SDUDDFWLYDUD
IXQomR
» 6HDIXQomRHVWLYHUDFWLYDGD
a caixa de selecção está
VHOHFFLRQDGD

2

'HÀQDDVGHÀQLo}HVFRQIRUPHQHFHVViULR

'HÀQLo}HVDYDQoDGDV
Introduzir o endereço IP manualmente

1

2

Em Wi-Fi settings 'HÀQLo}HVGR
:L)L SULPD
e selecciona Advance
$YDQoDGDV !Use static IP (Utilizar IP
HVWiWLFR 
 Se necessário, toque em Use static
IP 8WLOL]DU,3HVWiWLFR SDUDDFWLYDUD
IXQomR
» 6HDIXQomRHVWLYHUDFWLYDGD
a caixa de selecção está
VHOHFFLRQDGD
Em Wi-Fi settings 'HÀQLo}HVGR:L)L 
DWULEXDXPHQGHUHoR,3PDQXDOPHQWH
 Introduza um endereço IP que
permita ao dispositivo estar na mesma
VXEUHGHTXHRURXWHU3RUH[HPSOR
se o router tiver um endereço IP:
PiVFDUDGHVXEUHGH
HQWmRLQWURGX]DQR
GLVSRVLWLYRHQGHUHoR,3;;
;;LQGLFDXPQ~PHUR PiVFDUDGH
VXEUHGH
» O Connect inicia a ligação à rede
XWLOL]DQGRRHQGHUHoR,3
»

é apresentado na barra de
HVWDGRTXDQGRDOLJDomR:L)Lp
FRQFOXtGDFRPVXFHVVR

Nota
 Se o DHCP estiver disponível no router, o IP
automático é utilizado para o Connect

 &HUWLÀTXHVHGHTXHQmRLQWURGX]XPHQGHUHoR,3TXH
já tenha sido atribuído a um computador/dispositivo
QDUHGH

2XWUDVGHÀQLo}HVDYDQoDGDV
Em alguns ambientes de ligação em rede,
VHOHFFLRQHDVGHÀQLo}HVDYDQoDGDVSDUDR
Connect
60

PT

IP address Atribuir um endereço IP e uma
(Endereço PiVFDUDGHVXEUHGHSDUDR
,3
Connect QDUHGH&HUWLÀTXHVHGH
que não introduz um endereço IP
que já tenha sido atribuído a um
FRPSXWDGRUGLVSRVLWLYRQDUHGH
*DWHZD\ Preencher a porta de ligação e a
(Porta de máscara da rede à qual o Connect
OLJDomR  HVWiOLJDGR
1HWPDVN
(Máscara
GHUHGH
DNS1,
2'16 'RPDLQ1DPH6HUYLFH 
DNS2
pIRUQHFLGRSHORVHXIRUQHFHGRU
de serviços de Internet ou
FRQVLVWHQDVGHÀQLo}HVGR,3GR
router que estabelece a ligação à
,QWHUQHW

'HÀQLo}HVGH%OXHWRRWK
Em
> :LUHOHVV QHWZRUNV 6HPÀRVH
UHGHV !Bluetooth settings 'HÀQLo}HVGH
%OXHWRRWK SRGHJHULUDVVXDVGHÀQLo}HVGH
%OXHWRRWK
Bluetooth
 Toque em Bluetooth para activar/
GHVDFWLYDUDIXQomR
Nome do dispositivo
Através do nome do dispositivo, é possível
encontrar o Connect noutro dispositivo

Bluetooth durante o emparelhamento e ligação
GR%OXHWRRWK

1
2

3

2

Em Device name 1RPHGRGLVSRVLWLYR 
WRTXHSDUDDSUHVHQWDUDFDL[DGHWH[WR
Toque na caixa de texto para introduzir o
QRPHGRGLVSRVLWLYR
» 2WHFODGRQRHFUmpDSUHVHQWDGR
,QWURGX]DRQRPHGHGLVSRVLWLYR

Detectável
Quando Discoverable 'HWHFWiYHO HVWi
activado, o Connect édetectável por outros
GLVSRVLWLYRV%OXHWRRWKGXUDQWHDOJXPWHPSR
Torne o Connect detectável quando este tiver
GHVHUOLJDGRDRXWURGLVSRVLWLYR%OXHWRRWK
 Toque em Discoverable 'HWHFWiYHO SDUD
DFWLYDUGHVDFWLYDUDIXQomR
» 6HDIXQomRHVWLYHUDFWLYDGDDFDL[DGH
VHOHFomRHVWiVHOHFFLRQDGD
» Noutro dispositivo Bluetooth, pode
procurar o Connect
Dica
 Para se ligar ao Connect num dispositivo Bluetooth,
consulte o manual do utilizador do dispositivo
%OXHWRRWK

Procurar dispositivos
Para se ligar a outro dispositivo Bluetooth no
Connect, procure o dispositivo Bluetooth no
Connect

3

GLVSRVLWLYR%OXHWRRWKSDUDUHFHEHUDVXDSDODYUDSDVVH
GHHPSDUHOKDPHQWRGR%OXHWRRWK2XH[SHULPHQWH
RX

1

&RPDIXQomRGHWHWKHULQJSRGHSDUWLOKDUD
OLJDomRj,QWHUQHWGRGLVSRVLWLYRFRPXP3&
$VVLPRGLVSRVLWLYRSRGHIXQFLRQDUFRPRXP
KRWVSRW:L)L

1
2
3
4
5

No dispositivo Bluetooth, assegure-se de
que o dispositivo é detectável para outros
GLVSRVLWLYRV%OXHWRRWK
 Consulte o manual do utilizador
do dispositivo Bluetooth para mais
LQIRUPDo}HV

Ligue o dispositivo ao Connect:
 No Connect, toque no dispositivo
para iniciar o emparelhamento:
 Na caixa de texto de contexto,
LQWURGX]DDSDODYUDSDVVHGR
GLVSRVLWLYR
» Depois da ligação ser bem
sucedida, pDSUHVHQWDGR

Tethering

Dica
 Antes da ligação, consulte o manual do utilizador do

No Connect, toque em Scan for devices
3URFXUDUGLVSRVLWLYRV SDUDSURFXUDUR
GLVSRVLWLYR
» O dispositivo é apresentado
sob Scan for devices (Procurar
GLVSRVLWLYRV TXDQGRpGHWHFWDGR
pelo Connect

1R3&WUDQVÀUDRÀFKHLURGHFRQÀJXUDomR
de KWWSZZZDQGURLGFRPWHWKHUXVE
No dispositivo, seleccione Wireless &
QHWZRUNV 6HPÀRVHUHGHV !Tethering
» 6HDIXQomRHVWLYHUDFWLYDGDDFDL[DGH
VHOHFomRHVWiVHOHFFLRQDGD
Ligue o dispositivo ao PC através do cabo
86%
» No PC, é apresentada uma janela de
FRQWH[WRSDUDDLQVWDODomR
,QVWDOHRÀFKHLURGHFRQÀJXUDomR
WUDQVIHULGRFRPRVROLFLWDGR FRQVXOWH
Passo 1 
1RGLVSRVLWLYROLJXHVHj,QWHUQHWDWUDYpV
GR:L)L
» No PC, pode partilhar a ligação à
,QWHUQHWGRGLVSRVLWLYR
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'HÀQLo}HVGH931

Ecrã

8WLOL]HDVGHÀQLo}HVGH931SDUDDFHGHU
a redes privadas, como redes empresariais
(consulte ‘Utilizar o dispositivo em redes
HPSUHVDULDLV·QDSiJLQD57 

Em Display (FUm VHOHFFLRQHDVVXDVGHÀQLo}HV
do ecrã:

Som
Em Sound 6RP VHOHFFLRQHDVGHÀQLo}HVGH
VRPSDUDRVHXGLVSRVLWLYR
'HÀQLo}HVGHYROXPH
Silent
mode
(Modo
VLOHQFLRVR
Volume

Cortar ou repor a saída de som,
excepto para reprodução de
PXOWLPpGLDRXDODUPHV
Arraste o botão deslizante para
seleccionar o nível de volume para
FRQWH~GRPXOWLPpGLDHDODUPHV

'HÀQLo}HVGHVRPSDUDDVQRWLÀFDo}HV
2WRTXHGHQRWLÀFDomRpHPLWLGRTXDQGR
RFRUUHXPQRYRHYHQWR$UUDVWHDEDUUDGH
HVWDGRSDUDEDL[RSDUDYHUDVLQIRUPDo}HVGD
OLVWDSHQGHQWHGHQRWLÀFDo}HV
1RWLÀFDWLRQULQJWRQH
7RTXHGDVQRWLÀFDo}HV

'HÀQLUXP
ÀFKHLURiXGLR
FRPRWRTXH

Informação de pressão de tecla
Audible selection
7RPGHVHOHFomR
6FUHHQORFNVRXQGV
(Tom do bloqueio de
HFUm

São emitidos sons
TXDQGRWRFDQRHFUm
São emitidos sons
quando bloqueia/
GHVEORTXHLDRHFUm

Brightness
%ULOKR
Auto-rotate
screen (Ecrã
de rotação
DXWRPiWLFD
Animation
$QLPDomR
Screen
timeout
(Tempo de
espera do
HFUm

PT

Seleccionar se deve ser
apresentada uma animação
TXDQGRDEUHRXIHFKDMDQHODV
Depois do período de tempo
VHOHFFLRQDGRRHFUmGHVOLJD
VHDXWRPDWLFDPHQWH3DUD
economizar energia da bateria,
VHOHFFLRQHXPYDORUEDL[R

Controlo XEC DLS
Com a tecnologia eXtreme Energy
Conservation Dynamic Luminance Scaling (XEC
'/6 REULOKRGRHFUmGRConnect pode ser
ajustado automaticamente para economizar
HQHUJLD
 Toque em XEC DLS Control (Controlo
;(&'/6 SDUDVHOHFFLRQDUDVVXDVRSo}HV

Calibração de sensor G
2VHQVRU*SHUPLWHOKHDOWHUQDUHQWUHDVYLVWDV
horizontal e vertical no Connect&RPRVHQVRU
G calibrado, o Connect pode responder com
exactidão à rotação de ecrã e alternar entre as
YLVWDVKRUL]RQWDOHYHUWLFDO

1
2
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Arrastar a barra deslizante
SDUDDOWHUDUREULOKRGRHFUm
Ligar/ desligar a rotação do
ecrã entre a vista horizontal e
DYLVWDYHUWLFDO

Toque em G-Sensor Calibration
&DOLEUDomRGHVHQVRU* SDUDLQLFLDUD
FDOLEUDomR
Siga as instruções no ecrã para concluir a
FDOLEUDomR

Localização e segurança
8WLOL]DUUHGHVVHPÀRV


Em Location & security (Localização e
VHJXUDQoD OLJXHRXGHVOLJXHDRSomRUse
ZLUHOHVVQHWZRUNV (Utilizar redes sem
ÀRV 
» 6HDIXQomRHVWLYHUDFWLYDGDDFDL[DGH
VHOHFomRHVWiVHOHFFLRQDGD
» Pode permitir ou impedir a utilização
GDVXD LQIRUPDomRGHORFDOL]DomRHP
serviços de localização online, como o
Maps, ou outros serviços e aplicações
UHOHYDQWHV
Dica

 $LQIRUPDomRGHORFDOL]DomRpEDVHDGDQRHQGHUHoR
,3TXHpDWULEXtGRDRGLVSRVLWLYRQDUHGH:L)L

&RQÀJXUDURGHVEORTXHLRGRHFUm
3RUSUHGHÀQLomRSDUDGHVEORTXHDURHFUmGR
Connect, deve premir / e arrastar o botão
GHVOL]DQWHSDUDDEULUREORTXHLR
Em 6HWXSVFUHHQORFN &RQÀJXUDUEORTXHLR
GRHFUm SRGHGHÀQLUXPSDGUmRXPFyGLJR
SLQRXXPDSDODYUDSDVVHFRPRSURWHFomR
GHGHVEORTXHLR3DUDGHVEORTXHDURHFUmp
QHFHVViULDHVWDSURWHFomRGHVHJXUDQoD
None
1HQKXPD
Pattern
3DGUmR
PIN
3DVVZRUG
(PalavraSDVVH

Não é necessária nenhuma
SURWHFomRGHGHVEORTXHLR
'HÀQLUXPSDGUmRFRPR
SURWHFomRGHGHVEORTXHLR
'HÀQLUXPFyGLJR3,1
FRPSRVWRSRUQ~PHURV
'HÀQLUXPDSDODYUDSDVVH
composta por uma combinação
GHQ~PHURVOHWUDVHVtPERORV

Palavra-passe visível
$VXDSDODYUDSDVVHpFRPSRVWDSRUYiULRV
FDUDFWHUHV3DUDVHDVVHJXUDUGHTXHLQWURGX]LX
os caracteres correctamente, mostre os
FDUDFWHUHVjPHGLGDTXHHVFUHYHDSDODYUD
SDVVH$FWLYHRXGHVDFWLYHDIXQomRVisible
SDVVZRUG 3DODYUDSDVVHYLVtYHO FRPR
QHFHVViULR
 7RTXHQDFDL[DGHVHOHFomR
» 6HDIXQomRHVWLYHUDFWLYDGDDFDL[DGH
VHOHFomRHVWiVHOHFFLRQDGD

Seleccionar administradores do
dispositivo
As aplicações em redes empresariais requerem
os direitos de administrador do dispositivo,
FRPRRFRUUHLRHOHFWUyQLFRHDDJHQGDGD
FRQWDGH0LFURVRIW([FKDQJH
Antes de desinstalar este tipo de aplicação,
desactive os direitos de administrador do
GLVSRVLWLYR
 Em Select device administrator
6HOHFFLRQDUDGPLQLVWUDGRUGRGLVSRVLWLYR 
WRTXHQXPDDSOLFDomR
» Os direitos de administrador do
GLVSRVLWLYRVmRGHVDFWLYDGRV
» Não pode sincronizar dados para a
DSOLFDomR

Armazenamento de credenciais
1DVOLJDo}HVVHPÀRVQHFHVVLWDGDVFUHGHQFLDLV
seguras quando:
 acede a um servidor Web que requer
credenciais de início de sessão ou quando
VHOLJDDUHGHVHPSUHVDULDLV
Em Location & security (Localização
HVHJXUDQoD !Credential storage
$UPD]HQDPHQWRGHFUHGHQFLDV VHOHFFLRQHDV
seguintes opções:

PT
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Use secure
credentials
(Utilizar
credenciais
VHJXUDV

Permite que as aplicações
utilizem as credenciais
VHJXUDV$VVHJXUHVHGH
TXHGHÀQLXDSDODYUDSDVVH
para o armazenamento das
FUHGHQFLDLV
Instalar as credenciais
Install from
seguras a partir do
USB storage
dispositivo (consulte
(Instalar do
armazenamento ¶,QVWDODUFUHGHQFLDLVVHJXUDV·
na página 57 
86%
6HWSDVVZRUG
'HÀQLURXDOWHUDUDSDODYUD
'HÀQLUSDODYUD passe do armazenamento
SDVVH
GHFUHGHQFLDLV
Clear storage
Apagar todas as credenciais
(Limpar
HDSDODYUDSDVVHGR
DUPD]HQDPHQWR armazenamento de
FUHGHQFLDLV

Aplicações
Em Applications $SOLFDo}HV SRGHJHULUDV
aplicações que instalou no Connect

Fontes desconhecidas
No Connect, pode instalar aplicações
WUDQVIHULGDVGR0DUNHWRXGHRXWUDVIRQWHV
H[WHUQDVDR0DUNHW
 3DUDDVDSOLFDo}HVGHRXWUDVIRQWHV
externas ao Market, toque em 8QNQRZQ
sources )RQWHVGHVFRQKHFLGDV SDUD
permitir a instalação no Connect

Gerir aplicações
Em Manage applications *HULUDSOLFDo}HV 
SRGHJHULUDVDSOLFDo}HVQRGLVSRVLWLYR3RGH
instalar/ desinstalar aplicações ou seleccionar
RXWUDVRSo}HV

1
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Encontrar as aplicações:
 Em 'RZQORDGHG 7UDQVIHULGDV SRGH
HQFRQWUDUDVDSOLFDo}HVTXHWUDQVIHULX
GR0DUNHWRXGHRXWUDVIRQWHV
PT



Em Running (PH[HFXomR SRGH
encontrar as aplicações que estão em
H[HFXomRQRGLVSRVLWLYR
Em All 7RGDV SRGHHQFRQWUDU
todas as aplicações que instalou no
GLVSRVLWLYR

2

7RTXHQXPDDSOLFDomR
» $VRSo}HVHDVLQIRUPDo}HVVmR
DSUHVHQWDGDV

3

7RTXHSDUDVHOHFFLRQDUXPDRSomR

Para instalar aplicações que transferiu de um
PC através do cabo USB,

1
2

A partir do ecrã inicial, vá a



Procure a aplicação e toque na opção para
LQLFLDUDLQVWDODomR

6HUYLoRVHPH[HFXomR
Em Running services 6HUYLoRVHPH[HFXomR 
YHULÀTXHRVVHUYLoRVDVHUHPH[HFXWDGRVQR
GLVSRVLWLYR6HQHFHVViULRWRTXHSDUDSDUDUXP
VHUYLoR

Utilização da bateria
Em Battery use 8WLOL]DomRGDEDWHULD YHULÀTXH
RFRQVXPRGHEDWHULDSHODVDSOLFDo}HV

Contas e sincronização
Em Accounts & sync &RQWDVHVLQFURQL]DomR 
VHOHFFLRQHDIRUPDFRPRRVGDGRVVmR
VLQFURQL]DGRVQDVDSOLFDo}HV

%DFNJURXQG
data (Dados de
VHJXQGRSODQR
Auto-sync
(Sincronização
DXWRPiWLFD
Manage
accounts (Gerir
FRQWDV

Sincronizar dados quando
as aplicações não estão em
H[HFXomR
Sincronizar dados
automaticamente como
SURJUDPDGR
Seleccionar contas para
sincronização automática ou
sincronização em segundo
SODQR2XSRGHVLQFURQL]DU
DVFRQWDVPDQXDOPHQWH

Dicionário do utilizador
Em User dictionary 'LFLRQiULRGRXWLOL]DGRU 
SRGHDGLFLRQDURXUHPRYHUSDODYUDVRXIUDVHV
QRGLFLRQiULRGRXWLOL]DGRU3RGHSHUVRQDOL]DU
as sugestões de palavras que são apresentadas
na janela de contexto durante a introdução de
WH[WRQRWHFODGR$QGURLG
Para adicionar uma palavra ou frase,
 Prima
para adicionar uma palavra ou
IUDVH
Para editar ou eliminar uma palavra ou frase,

Dica
 A Auto-sync 6LQFURQL]DomRDXWRPiWLFD pGHVDFWLYDGD
quando desactiva a opção %DFNJURXQGGDWD (Dados de
VHJXQGRSODQR 

1

7RTXHQDSDODYUDRXIUDVH
» eDSUHVHQWDGDXPDMDQHODGHFRQWH[WR

2

(GLWHRXHOLPLQHDSDODYUDRXIUDVH

Teclado Android

Privacidade
Em Privacy 3ULYDFLGDGH ! Factory data reset
5HSRUGDGRVGHIiEULFD SRGHDSDJDUWRGRV
RVGDGRVTXHDUPD]HQRXQDPHPyULDLQWHUQD
GROHLWRU

Em $QGURLGNH\ERDUG 7HFODGR$QGURLG SRGH
seleccionar as suas opções para a introdução de
WH[WRDWUDYpVGRWHFODGRQRHFUm
 Toque na caixa de selecção para
VHOHFFLRQDUDRSomR
» 6HDIXQomRHVWLYHUDFWLYDGDDFDL[DGH
VHOHFomRHVWiVHOHFFLRQDGD
'HÀQLo}HVGRWHFODGR$QGURLG

Armazenamento
Em Storage $UPD]HQDPHQWR YHULÀTXHD
LQIRUPDomRGRHVSDoRQDPHPyULDLQWHUQDGR
seu Connect

Idioma e teclado
Seleccionar o idioma
Em Select language 6HOHFFLRQDULGLRPD 
seleccione o idioma para as instruções no ecrã
do Connect

6RXQGRQNH\
press (Som ao
SUHPLUWHFOD

eHPLWLGRXPVLQDOVRQRUR
cada vez que a tecla é
premida no teclado no
HFUm
Ao premir uma tecla, é
3RSXSRQNH\
apresentada uma janela de
press (Janela
GHFRQWH[WRDR contexto com a respectiva
OHWUD
SUHPLUWHFOD
Touch to correct 6XEOLQKDUDGLIHUHQoDHQWUH
as palavras introduzidas e as
ZRUGV 7RFDU
SDODYUDVVXJHULGDV
para corrigir
SDODYUDV
A primeira letra de uma
AutoIUDVHQRYDpFRORFDGDHP
capitalization
PDL~VFXODV
(Maiúsculas
DXWRPiWLFDV
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6KRZVHWWLQJV
NH\ 0RVWUDU
tecla de
GHÀQLo}HV
Voice input
(QWUDGDGHYR]

Input languages
(Idiomas de
LQWURGXomR

Mostrar ou ocultar a tecla
GHGHÀQLo}HVQRWHFODGR
$QGURLG
Seleccionar onde localizar a
tecla da entrada de voz
, no teclado principal ou no
WHFODGRGHVtPERORV
Seleccionar os idiomas a
que pode aceder durante a
LQWURGXomRGHWH[WR

'HÀQLo}HVGDVXJHVWmRGHSDODYUDV
4XLFNÀ[HV
(Correcções
UiSLGDV
6KRZ
suggestions
(Mostrar
VXJHVW}HV

2VHUURVGHRUWRJUDÀD
mais comuns são corrigidos
DXWRPDWLFDPHQWH
Palavras introduzidas
anteriormente são
apresentadas na janela de
contexto durante a introdução
GHWH[WR

Autocomplete
(Conclusão
DXWRPiWLFD

Toque em
ou na
pontuação para seleccionar a
palavra realçada e completar a
LQWURGXomRGHWH[WR

6DtGDGHYR]
Instalar dados de voz
7UDQVÀUDGR0DUNHWos dados de voz para o
VLQWHWL]DGRUGHYR]

1
2

/LJXHRGLVSRVLWLYRj,QWHUQHW
Em 7H[WWRVSHHFKVHWWLQJV 'HÀQLo}HV
GR7H[WRSDUDYR] WRTXHHPInstall voice
data ,QVWDODUGDGRVGHYR] 
» 3URFXUHHWUDQVÀUDRVGDGRVGHYR]

Seleccionar as suas opções para a saída de voz

1
2
3

Em Language ,GLRPD VHOHFFLRQHXP
LGLRPDSUHWHQGLGR
Em Speech rate 9HORFLGDGHGHIDOD 
seleccione a velocidade a que o texto é
OLGRQRUPDOUiSLGDRXOHQWD
Toque em /LVWHQWRDQH[DPSOH (Ouvir
XPH[HPSOR 
» As suas opções são utilizadas para
reproduzir a demonstração do
VLQWHWL]DGRUGHYR]

Utilizar a sua opção para a saída de voz
 Toque em $OZD\VXVHP\VHWWLQJV (Utilizar
VHPSUHDVPLQKDVGHÀQLo}HV 
» 6HDIXQomRHVWLYHUDFWLYDGDDFDL[DGH
VHOHFomRHVWiVHOHFFLRQDGD

Entrada e saída de voz

Acessibilidade

Em Voice input & output (Entrada e saída de
YR] VHOHFFLRQHDVVXDVRSo}HVSDUD
 a introdução de texto através da tecla da
entrada de voz QRWHFODGR$QGURLG
 VDtGDGHYR]SDUDDIXQomRGH
acessibilidade no dispositivo (consulte
¶$FHVVLELOLGDGH·QDSiJLQD66 

&RPDIXQomRGHDFHVVLELOLGDGHDVDFo}HVQR
ecrã do dispositivo são lidas pela tecnologia
do Texto para voz, como os toques no ecrã, a
VHOHFomRGRVLWHQVGRVPHQXV3DUDDVSHVVRDV
que não conseguem ler o ecrã com clareza, a
IXQomRSHUPLWHOKHVXWLOL]DURGLVSRVLWLYRGH
IRUPDPDLVIiFLO

(QWUDGDGHYR]
Em Voice recognizer settings 'HÀQLo}HVGR
UHFRQKHFLPHQWRGHYR] VHOHFFLRQHDVVXDV
opções para o reconhecimento de voz, como
RLGLRPD

Instalar as aplicações de acessibilidade
 1R0DUNHWSRGHWUDQVIHULUXPDDSOLFDomR
FRPR7DONEDFN,QVWDOHDDSOLFDomRQRVHX
GLVSRVLWLYR
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Utilizar a função de acessibilidade

1
2
3

Seleccione Accessibility $FHVVLELOLGDGH 
» 6HDIXQomRHVWLYHUDFWLYDGDDFDL[DGH
VHOHFomRHVWiVHOHFFLRQDGD
Seleccione uma aplicação de acessibilidade
TXHLQVWDORX
Seleccione as suas opções para a saída de
voz FRQVXOWH¶(QWUDGDHVDtGDGHYR]·QD
página 66 

Data e hora
'HÀQLomRDXWRPiWLFD
Pode sincronizar a data e a hora através da
Internet no Connect utilizando os serviços
online da Philips FRQVXOWH¶3KLOLSV·QDSiJLQD68 
3DUDDFWLYDUDGHÀQLomRDXWRPiWLFDGHUHOyJLR

1

Em Date & time 'DWDHKRUD WRTXHSDUD
activar Automatic $XWRPiWLFR 
» 6HDIXQomRHVWLYHUDFWLYDGDDFDL[DGH
VHOHFomRHVWiVHOHFFLRQDGD

2

Em Select time zone 6HOHFFLRQDUIXVR
KRUiULR VHOHFFLRQHRVHXIXVRKRUiULR
DFWXDO

3

Em Use 24-hour format  8WLOL]DUIRUPDWR
GHKRUDV HSelect date format
6HOHFFLRQDUIRUPDWRGDGDWD VHOHFFLRQH
as suas opções para a apresentação da
KRUDHGDGDWD

'HÀQLomRPDQXDO

1
2

Em Date & time 'DWDHKRUD WRTXHSDUD
desactivar Automatic $XWRPiWLFR 
» 6HDIXQomRHVWLYHUGHVDFWLYDGDDFDL[D
GHVHOHFomRQmRHVWiVHOHFFLRQDGD
7RTXHSDUDGHÀQLUDKRUDDGDWDHRIXVR
horário em Set date 'HÀQLUGDWD Set
time zone 'HÀQLUIXVRKRUiULR HSet
time 'HÀQLUKRUD 
 Para seleccionar os dígitos, mantenha
o dedo sobre , 

Informações
Em Information ,QIRUPDo}HV FRQVXOWHR
HVWDGRHDVLQIRUPDo}HVVREUHRVHXConnect
System updates 9HULÀTXHVHH[LVWHP
(Actualizações actualizações do sistema
para o Connect$VVHJXUHVH
GRVLVWHPD
de que ligou o dispositivo à
,QWHUQHW
6WDWXV (VWDGR
Battery status
(Estado da
EDWHULD
Battery level
(Nível da
EDWHULD
Wi-Fi MAC
address
(Endereço
0$&GH:L)L

Bluetooth
address
(Endereço de
%OXHWRRWK
Up time
7HPSROLJDGR

Battery use
(Utilização da
EDWHULD
Legal
information
(Informação
OHJDO

Apresentação do nível de
FDUUHJDPHQWR
Apresentação da carga
UHVWDQWHHPSHUFHQWDJHP
Apresentação do
LGHQWLÀFDGRU~QLFRTXHHVWi
atribuído ao adaptador de
rede do Connect
VHDÀOWUDJHPGRHQGHUHoR
Mac estiver activada no seu
router, adicione o endereço
Mac do Connect à lista
GHGLVSRVLWLYRVTXHWrP
permissão para se ligar à
UHGH
Apresentação do endereço
Bluetooth do Connect,
TXDQGRDIXQomR%OXHWRRWK
HVWiDFWLYDGD
Indicação de há quanto
tempo odispositivo está
OLJDGR
Apresentação do consumo
de energia de cada aplicação
HPH[HFXomR
,QIRUPDomROHJDOGRConnect
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Registration ID Apresentação da ID de
,'GHUHJLVWR registo utilizada para registar
o Connect em ZZZSKLOLSV
com/welcome
Model number 1GRPRGHORGRConnect
(Número do
PRGHOR
Android
9HUVmRGHÀUPZDUHGD
version (Versão SODWDIRUPD$QGURLGQDTXDOR
GR$QGURLG
dispositivoopera
Build number 9HUVmRGHVRIWZDUHGR
(Número de
Connect
FRPSLODomR

9HULÀFDULQIRUPDo}HVGHUHJLVWR
3RGHYHULÀFDUVHUHJLVWRXRVHXConnect, se
completou o registo e qual conta utilizou para
RUHJLVWR
 Toque em >5HJLVWR@ > [Informação do
UHJLVWR@
Anular o registo do Connect
Para utilizar outro endereço de correio
HOHFWUyQLFRFRPRFRQWDHPZZZSKLOLSVFRP
welcome, pode anular o registo do Connect

1
2

Toque em >5HJLVWR@ > >$QXODUUHJ@
&RQÀUPHFRPRVROLFLWDGR

Actualização

Philips
No Connect, pode aceder a serviços online
da Philips através da Internet, como o registo, a
GDWDHDKRUDHDFWXDOL]Do}HVGHÀUPZDUH

Registo
Registar o Connect
Para registar o Connect em ZZZSKLOLSVFRP
welcome, utilize um endereço de correio
HOHFWUyQLFRFRPRFRQWD&RPSOHWHRUHJLVWR
através da ligação da página Web recebida na
FDL[DGHFRUUHLR

1
2

$VVHJXUHVHGHTXHOLJRXRGLVSRVLWLYRj
,QWHUQHW
Para registar o Connect,
 seleccione Philips > >5HJLVWR@ >
>5HJLVWDU@
 Introduza o seu endereço de correio
HOHFWUyQLFRYiOLGR
» Irá receber uma mensagem
GHFRUUHLRHOHFWUyQLFRGH
&RQVXPHU&DUH#3KLOLSVFRP
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Utilize a ligação da página Web na
mensagem de correio para concluir
RUHJLVWR

1
2

$VVHJXUHVHGHTXHOLJRXRGLVSRVLWLYRj
,QWHUQHW
Toque em >$FWXDOL]@
» 2GLVSRVLWLYRFRPHoDDYHULÀFDUVH
H[LVWHPDFWXDOL]Do}HVGHÀUPZDUH
» $WUDQVIHUrQFLDHDLQVWDODomRGD
DFWXDOL]DomRGHÀUPZDUHVmRLQLFLDGDV
DXWRPDWLFDPHQWH
Nota

 Mantenha o dispositivoligado até a actualização de
ÀUPZDUHHVWDUFRQFOXtGD

21 Verificar
actualizações de
ILUPZDUH
Se o ConnectHVWLYHUOLJDGRjUHGH:L)LSRGH
UHFHEHUQRWLÀFDo}HVVREUHDVDFWXDOL]Do}HVGH
ÀUPZDUH$UUDVWHDEDUUDGHHVWDGRVXSHULRU
SDUDEDL[RSDUDYHULÀFDUDVQRWLÀFDo}HV
3RGHDFWXDOL]DURÀUPZDUHGRConnect no
GLVSRVLWLYR

$FWXDOL]DURÀUPZDUHQR
dispositivo
No Connect, SRGHDFWXDOL]DURÀUPZDUH
através dos serviços online da Philips via
Internet FRQVXOWH¶$FWXDOL]DomR·QDSiJLQD68 
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22 Dados técnicos
Corrente
Fonte de alimentação: bateria recarregável
interna de polímeros de iões de lítio de 1100
mAh
Tempo de reprodução¹
ÉXGLRKRUDV
9tGHRKRUDV
Ecrã
Tipo: ecrã LCD sensível ao toque
7DPDQKRGRHFUmQDGLDJRQDO SROHJDGDV 
5HVROXomR[SL[pLV +9*$ 
cores
Formato de apresentação: 3:2
Plataforma
$QGURLG
6RIWZDUH
3KLOLSV6RQJELUGSDUDWUDQVIHULUÀFKHLURV
multimédia
Conectividade
Auscultadores: 3,5 mm
86%GH$OWD9HORFLGDGH
/$1VHPÀRV:L)LEJQ
Bluetooth
3HUÀOHV%OXHWRRWK$'3$95&3233
2EMHFW3XVK3URÀOH
9HUVmRGR%OXHWRRWK('5
Som
Separação dos canais: > 45 dB
)UHTXrQFLDGHUHVSRVWD+]
3RWrQFLDGHVDtGD[P:
Relação sinal/ruído: > 83 dB
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Reprodução de áudio
Formatos suportados:
:$9
03
:0$ GHVSURWHJLGR
$XGLEOH DD[
$$&PD GHVSURWHJLGR
5HDO$XGLR UDUDP
2**9RUELV
2**)ODF
$3(
*33
$051% PRQR $05:% HVWpUHR
0,', 7LSRH PLG[PIP[PI 5777/
57; UWWWOUW[ 27$ RWD HL0HORG\ LP\
Gravação de áudio
$051%
7D[DGHELWVDNESV
7D[DGHDPRVWUDJHPN+]
)LFKHLURVXSRUWDGR*33 JS
(VSHFLÀFDGR
7D[DGHELWVNESV
7D[DGHDPRVWUDJHPN+]
)RUPDWRGRÀFKHLUR03
0LFURIRQHLQFRUSRUDGRPRQR
Reprodução de vídeo
Formatos suportados:
:09 ZPYDYL  GHVSURWHJLGR
03(* DYL
03(*
+ JSSPS
+6RUUHQVRQ
2Q93
)/9 VXSRUWDGRSDUDDWUDQVPLVVmRYLD
,QWHUQHW
5HSURGXomRGHLPDJHPÀ[D
Formatos suportados:
-3(*
%03
31*
*,)
Rádio FM
6LQWRQL]DomRDXWRPiWLFDPDQXDO
HVWDo}HVSURJUDPDGDV

Suporte de armazenamento
&DSDFLGDGHGDPHPyULDLQWHJUDGDô
6$&17*%GHPHPyULD1$1')ODVK
6$&17*%GHPHPyULD1$1')ODVK
6$&17*%GHPHPyULD1$1')ODVK
Aplicações pré-carregadas
Android Market™
YouTube™
Navegador de Internet
Google Search
Google Voice Search
Gmail™
Google Talk™
Google Maps™
Google Latitude™
Google Places™
Google Navigation
Google Calendar™
5HOyJLRGRDODUPH
Calculadora
Nota
 ¹ As baterias recarregáveis apresentam um número



OLPLWDGRGHFLFORVGHFDUUHJDPHQWR$YLGD~WLOGDV
baterias e o número de ciclos de carregamento
variam de acordo com a utilização dada e com as
FDUDFWHUtVWLFDVGRPDWHULDO
ô*% 0LOPLOK}HVGHE\WHVDFDSDFLGDGHGH
DUPD]HQDPHQWRGLVSRQtYHOpLQIHULRU3RGHUiQmR
HVWDUGLVSRQtYHODFDSDFLGDGHWRWDOGHPHPyULDGDGR
TXHSDUWHGDPHPyULDpUHVHUYDGDSDUDROHLWRU
Capacidade de armazenamento calculada em 4 minutos
SRUFDQomRHFRGLÀFDomRGHNESVHP03

Requisitos de sistema para o
PC








Windows®;3 63RXVXSHULRU 9LVWD
ELWVELWV
Processador Pentium III de 800 MHz ou
superior
512 MB de RAM
500 MB de espaço livre no disco rígido
Ligação à Internet
0LFURVRIW®,QWHUQHW([SORUHURXSRVWHULRU
Porta USB
PT
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23 Informação
do Apoio a
Clientes dos
parceiros de
assistência
7 digital
Com a aplicação da loja de música 7 digital
pode descobrir, comprar e ouvir música em
TXDOTXHUORFDO$VXDLQWHUIDFHLQWHOLJHQWHp
IiFLOGHXWLOL]DUSRULVVRHVWDUHYHODUVHiR
FRPSOHPHQWRSHUIHLWRSDUDRVHX*R*HDU
$OLiVHVWDMiVHHQFRQWUDSUpLQVWDODGDQRVHX
dispositivo MP3 – precisa apenas de clicar no
ORJyWLSRGLJLWDOHFRPHoDUDRXYLU
3HUJXQWDVPDLVIUHTXHQWHV )$4
KWWSZZZGLJLWDOFRPKHOS
AUPEO!
$UiGLRSHVVRDO$83(2pXPDIRUPDJUDWXLWD
e simples para descobrir músicas que irá adorar
HSDUDGHVIUXWDUGHPDLVGHHVWDo}HVTXH
DEUDQJHPWRGRVRVHVWLORVVHPSUHGLVSRQtYHO
QD,QWHUQHWFRPRDSOLFDomRHPTXDOTXHUOXJDU
3HUJXQWDVPDLVIUHTXHQWHV )$4
KWWSVZZZDXSHRFRPIDT
VIEWSTER
$DSOLFDomR9,(:67(5WUDQVIRUPDRVHX3KLOLSV
GoGear num dispositivo de entretenimento
WRSRGHJDPD(VFROKDHQWUHRQRVVRYDVWR
OHTXHGHÀOPHVVpULHHFOLSHVSDUDWRUQDUWRGRV
RVSHUFXUVRVQXPDYLDJHPH[FLWDQWH%DVWD
iniciar sessão e premir o botão de reprodução
– quando e onde quiser!
3HUJXQWDVPDLVIUHTXHQWHV )$4
KWWSYLHZVWHUFRPKHOSDVS[
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Audible
2$XGLEOHFRPLQFOXLOLYURViXGLRHPXLWRPDLV
3HUJXQWDVPDLVIUHTXHQWHV )$4
KWWSPRELOHDXGLEOHFRPIDT$QGURLGKWP

.RQLQNOLMNH3KLOLSV(OHFWURQLFV19
$OOULJKWVUHVHUYHG
6$&17B80BB9B:.

