
este manual do utilizador e o
 dispositivo destina-se a ser ligado
.

Prima demoradamente e liberte
).

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

Prima demoradamente *.

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

Prima ).

Quando o telefone tocar, prima
(.
Conheça o seu telefone

A Philips esforça-se continuamente por melhorar os
seus produtos. Por conseguinte, a Philips reserva-se o
direito de rever este manual do utilizador e retirá-lo
em qualquer altura sem aviso prévio. A Philips fornece
este manual do utilizador "tal qual" e não aceita,
excepto conforme exigido pela lei aplicável,
responsabilidade por qualquer erro, omissão ou

discrepância entre 
produto descrito. O
a redes GSM/GPRS

Como ...

Teclado
alfanumérico

Microfone

 LCD TFT de 65
milhões de cores

Tecla para desligar
a chamada e ligar/
desligar o telefone

Tecla de função
esquerda

Tecla de
função direita

Tecla para 
atender

Parte posterior do 
telefone: lente da 
câmara

Auricular,
carregador e

conector de cabo
de dados

Ranhura de cartão 
Micro SD

Teclas de 
volume 
laterais

Teclas de 
navegação

Ligar/desligar o 
telefone

Introduzir o 
código PIN

Bloquear/
desbloquear o 
teclado

Fazer uma 
chamada

Terminar uma 
chamada

Atender uma 
chamada
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Prima ( no modo inactivo.

Prima + no modo inactivo.

Prima - no modo inactivo.

Prima < no modo inactivo.

Prima > no modo inactivo.

 Prima , ou L no modo
inactivo.

 Prima R no modo inactivo.

 Prima R Voltar ao navegar no
menu ou quando no modo de
edição.

 
Prima brevemente ).
Activar/
desactivar o 
modo de mãos 
livres

No modo inactivo, introduza o
número de telefone utilizando o
teclado ou seleccione um
contacto na agenda.
Prima , ou L Opções e, em
seguida, seleccione a chamada em
mãos livres e prima ,.
Durante uma chamada, prima
, ou L Opções para aceder à
opção de mãos livres.
Quando estiver a receber uma
chamada, prima demoradamente
(.

Silenciar uma 
chamada

Quando o telefone tocar, prima
R.

Rejeitar uma 
chamada

Quando o telefone tocar, prima
).

Ajustar o volume 
de conversação

Prima as teclas de volume laterais
para ajustar o volume durante uma
chamada.

Ajustar o volume 
do toque

Quando o telefone estiver no
modo inactivo, prima , >
Definições > Sons > Volume do
toque para ajustar o volume de
toque de uma chamada recebida.

Aceder à lista 
de todas as 
chamadas

Aceder ao 
browser WAP
Aceder aos 
contactos

Aceder a Meus 
ficheiros
Aceder a Criar 
mensagem
Aceder ao menu
principal

Aceder ao Leitor
de músicas
Voltar ao menu
anterior

Regressar 
rapidamente ao
modo inactivo 
durante a 
navegação em 
menus



Teclas de função Menu principal

tes funcionalidades do seu telefone
tir do menu principal. A tabela
utura do menu principal, o que os
o número da página na qual pode
s em relação às funções do menu.

Browser Multimédia

página 22 página 25

Mensagens Meus ficheiros

página 35 página 46

Chamadas Definições

página 60 página 63
2

As teclas de função esquerda e direita (L e R)
encontram-se localizadas no topo da área do teclado.
Premir as teclas de função permite-lhe seleccionar a
opção exibida no ecrã directamente por cima destas,
incluindo opções durante uma chamada. As funções
das teclas de função mudam consoante o contexto
actual. 

Operações do auricular

As operações seguintes são aplicáveis a auriculares com
apenas uma tecla. 
Quando introduz um número de telefone no modo
inactivo, prima brevemente a tecla do auricular para
marcar o número. Para parar a marcação, prima
demoradamente a tecla do auricular. 
Durante uma chamada, prima brevemente a tecla do
auricular para gravar ou parar a gravação; prima
demoradamente para desligar. 
Quando estiver a receber uma chamada, prima a tecla
do auricular para atender a chamada; prima
longamente para rejeitar a chamada. 

Pode aceder às diferen
Xenium 9@9k a par
seguinte resume a estr
ícones representam e 
obter mais informaçõe

Entretenimento

página 21

Contactos

página 56

Ferramentas

página 50
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nformação sobre como configurar o
eu telemóvel pela primeira vez como,
or exemplo, instalação do cartão
IM, bateria, etc.

omo efectuar e atender chamadas,
em como algumas funções de
hamadas utilizadas frequentemente. 

omo introduzir texto utilizando o
eclado alfanumérico.

escrição das funcionalidades
rincipais deste telefone.

cones e símbolos, Precauções,
esolução de problemas, Acessórios
riginais Philips, Informação SAR (se
isponível no momento da
ublicação, caso contrário incluída
um documento separado).
Prima , no modo inactivo para aceder ao menu
principal e prima +, -, < ou > para navegar através dos
ícones e das listas ou prima as teclas 0 - 9 e as teclas
* ou # para aceder directamente às opções e funções.
Ao navegar ao longo de uma lista, a barra de percurso no
lado direito do ecrã irá indicar a sua posição actual na
lista. Prima L Seleccionar ou , para aceder às opções
correspondentes do item seleccionado na lista. Prima R
Voltar para regressar ao menu anterior. 

Menu sem cartão SIM

Se não tiver um cartão SIM, os itens do menu cujas
funções não podem funcionar sem um cartão SIM
estarão desactivadas e não poderão ser acedidas.  

Como utilizar este manual

Este manual do utilizador procura fornecer-lhe
informação concisa e completa sobre o seu telefone
Xenium 9@9k. Este manual inclui as seguintes
secções:

Conheça o 
seu telefone

Esta secção apresenta uma
apresentação geral do seu telemóvel e
informação sobre as funcionalidades
mais frequentemente utilizadas.

Capítulo 1: 
Como 
começar

I
s
p
S

Capítulo 2: 
Funcionali-
dades 
principais

C
b
c

Capítulo 3: 
Introdução 
de texto

C
t

Capítulos 4 
a 12

D
p

Outras 
secções

Í
R
o
d
p
n



Novos eventos
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Alguns eventos podem modificar o ecrã inactivo
(como, por exemplo, chamadas não atendidas, novos
SMS, novos MMS, etc.). Sempre que existe um novo
evento, o telefone irá emitir um alerta sonoro (excepto
no caso da recepção de mensagens de difusão celular).
Pode premir L Ver para visualizar a lista de chamadas
não atendidas, introduzir a lista de SMS ou MMS não
lidos, etc. Prima R Voltar para sair do ecrã de novos
eventos. 

Em qualquer altura, só pode limpar os novos eventos
do ecrã inactivo premindo R Voltar.
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Como começar

 topo da bateria e puxe-a para

as suas definições pessoais se
m o telefone ligado.
8

1. Como começar

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

Antes de começar a utilizar o seu telefone, tem de
inserir um cartão SIM válido fornecido pelo seu
revendedor ou operador GSM. O cartão SIM contém
as informações sobre a sua subscrição, o seu número
de telemóvel e uma pequena quantidade de memória
na qual pode armazenar números de telefone e
mensagens (para mais informações, consulte
“Contactos" na página 56). 
Também pode introduzir um cartão de memória. Este
cartão disponibiliza-lhe uma capacidade de memória
aumentada, a qual lhe permite armazenar ficheiros de
música, de imagem e de vídeo adicionais
separadamente da memória integrada do telefone.

Inserir o cartão SIM

Retirar a tampa traseira
Para inserir o cartão SIM, deve primeiro remover a
tampa traseira. Pressione a tampa traseira com o
polegar e faça-a deslizar para baixo. A seguir, utilize a
sua mão livre para levantar a tampa traseira conforme
apresentado a seguir.

Retirar a bateria
Coloque o dedo no
cima.

Pode perder todas 
remover a bateria co
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tampa traseira
pa traseira, fazendo-a deslizar para

pectiva ranhura, até parar.

 bateria, tenha cuidado para não
ctores metálicos da ranhura do cartão
Como começar

Inserir o cartão SIM
Certifique-se de que o canto recortado do cartão SIM
está na direcção correcta (canto recordado no canto
superior esquerdo) e que os contactos metálicos estão
voltados para baixo. Faça deslizar o cartão SIM para a
respectiva ranhura até parar. Quando remover o seu
cartão SIM pela primeira vez, certifique-se de que alisa
as arestas, caso contrário pode ter dificuldade em fazer
deslizar o cartão para o interior.

Substituir a bateria
Com os contactos metálicos virados para baixo,
pressione a bateria para baixo na sua ranhura até esta
ficar presa na sua posição.

Recolocar a 
Recoloque a tam
baixo, para a res

Ao introduzir a
danificar os cone
SIM.



Como começar

Ligar o telefone Uma vez instaladas a bateria e a tampa do
 bateria, pode realizar o
fone. Ligue o conector, tal como
ois, ligue a outra extremidade a

entação CA.

ria indica o estado da carga.
nto, os indicadores da carga irão
ora cerca de 4 horas até carregar
teria. Assim que todas as barras
tará totalmente carregada. Pode
egador.
e e condições de utilização, o
o e o tempo de espera poderão
s* e 1440 horas (2 meses)
10

Para ligar o telefone, prima demoradamente e liberte a
tecla ). Introduza o código PIN se necessário (o código
secreto de 4 a 8 dígitos do seu cartão SIM). É pré-
configurado e fornecido através do operador de rede ou
revendedor. Para obter mais informações relativas ao
PIN, consulte a secção “Segurança" na página 66.

Caso introduza um código PIN errado três vezes
sucessivamente, o seu cartão SIM ficará bloqueado.
Para o desbloquear, deverá obter um código PUK junto
do seu operador de rede.

Carregar a bateria
O seu telefone é alimentado por uma bateria
recarregável. A bateria nova está parcialmente carregada.
Um alerta sonoro será emitido para o avisar quando o
nível da bateria for muito baixo. 

Recomendamos que não remova a bateria quando o
telefone estiver ligado uma vez que poderá perder
todas as suas definições pessoais como resultado. Se a
remover, as definições de data e da hora apenas serão
memorizadas por um curto espaço de tempo. Como
tal, tem de redefinir a informação depois de ter
instalado a bateria novamente.

compartimento da
carregamento do tele
ilustrado abaixo. Dep
uma tomada de alim

O símbolo da bate
Durante o carregame
movimentar-se; dem
completamente a ba
fixarem, a bateria es
depois desligar o carr
Dependendo da red
tempo de conversaçã
atingir as 17 hora
respectivamente.
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cartão micro SD, empurre para baixo
o interior da ranhura e liberte-o. O
 para fora da ranhura.

eclas de atalho
 as teclas numéricas 2 - 9, +, -, <,
ara aceder às suas funcionalidades
vez definidas, pode simplesmente

amente a tecla numérica para aceder
es correspondentes.
teclas de atalho foi predefinida e

a consultar as definições das teclas de
Definições > Geral > Atalhos > Teclas
rar a definição da tecla de atalho,
la numérica que pretende alterar e
 Alterar e, em seguida, seleccione uma
 associar à tecla numérica a partir da

� Modo de voo

� Jogos

� Página inicial

da � Menu

� Mensagens
Como começar

*Dependendo das condições da rede, definições do
utilizador, método de utilização, etc. os resultados
efectivos podem ser diferentes. 

Manter o carregador ligado ao telemóvel quando a
bateria estiver carregada não a irá danificar. A única
forma de desligar o carregador é desligá-lo na tomada,
pelo que é aconselhável utilizar uma tomada de
alimentação CA facilmente acessível. 

Se não pretender utilizar o seu telefone durante vários
dias, recomendamos que retire a bateria.

Pode utilizar o seu telefone enquanto este estiver a
carregar. Se a bateria estiver completamente sem
carga, os indicadores de carga apenas serão
apresentados após alguns minutos de carregamento.

Introduzir um cartão micro SD
1. Levante a tampa do compartimento do cartão

micro SD no lado esquerdo do seu telefone. Se
seguro de forma correcta, os contactos dourados
do cartão estarão virados para cima.

2. Introduza suavemente o cartão na ranhura para o
cartão micro SD e pressione-o para baixo até o
cartão prender na sua posição.

Para remover o 
no cartão para 
cartão irá saltar

Definir as t
Pode configurar
>, L e R p
favoritas. Uma 
premir demorad
às funcionalidad
A maioria das 
configurada. Par
atalho, consulte 
atalho. Para alte
seleccione a tec
depois Opções >
funcionalidade a
lista seguinte:
� Alarme

� Calendário

� Browser

� Caixa de entra

� Bluetooth



Como começar

� Calculadora � Música
12

As teclas numéricas 0, 1, # e * foram pré-
configuradas como as teclas predefinidas
respectivamente para introduzir “+”, aceder à caixa
de correio de correio de voz, activar o perfil Reunião e
desbloquear o teclado, e não podem ser modificadas.

� Firewall � Meus ficheiros

� Idiomas � Perfis

� Lista de chamadas � Toques

� Câmara � Atalhos

� Criar mensagem � Contactos

� Criar SMS � Chamada breve

� Criar MMS � Gravador de som

� Conversor de unidades
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rede. Caso introduza um código PUK
 seguidas, o seu cartão SIM ficará
anentemente e já não poderá ser
 acontecer, contacte o seu operador de

telefone
tender, pode premir demoradamente
 o telefone.

 chamada

er uma chamada quando o nome da
ado no ecrã. 

número de telefone.
ara marcar o número; ou prima L

ceder ao menu de opções, de seguida
arcar > Marcar IP, Marcação mãos
cação mãos livres IP.

rante uma chamada
amada, pode premir L Opções para

ões seguintes:
ncelar mãos livres
ricular Bluetooth (se aplicável)
r/activar som da chamada
Chamadas

2. Chamadas
Este capítulo descreve as funções e opções
relacionadas com efectuar e receber chamadas.

Ligar o telefone
Prima demoradamente ) para ligar o telefone.
Pode definir um código de segurança (código PIN) no
seu telefone para protegê-lo da utilização não
autorizada. Quando tiver definido um código de
segurança, ser-lhe-á solicitado que introduza o código
de segurança correspondente ao que introduziu
quando ligou o telefone. 
1. Introduza o código PIN. Por motivos de

segurança, o ecrã irá apresentar “*” no lugar dos
números que introduziu. Se tiver introduzido o
número errado, prima R Limpar para limpá-lo.

2. Prima L OK. O telefone irá validar o código PIN
e iniciar o registo na rede. 

3. Assim que um nome de rede for apresentado no
ecrã, está pronto a efectuar ou atender uma
chamada. Se não existir nenhum nome de rede no
ecrã, tem de se registar novamente. 

Caso introduza um código PIN errado 3 vezes
seguidas, o seu cartão SIM ficará bloqueado. Para o
desbloquear, deverá obter um código PUK junto do

seu operador de 
errado 10 vezes
bloqueado perm
utilizado. Se isto
rede.

Desligar o 
Sempre que pre
) para desligar

Fazer uma

Apenas pode faz
rede for apresent

1. Introduza o 
2. Prima ( p

Opções para a
seleccione M
livres ou Mar

Opções du
Durante uma ch
realizar as operaç

- Activar/ca
- Activar au
- Desactiva



Chamadas

- Reter a chamada Gravação de chamada
da, prima L Opções e seleccione
 as 3 opções de gravação;
ar ambas (predefinida), Gravar o
rópria (aplicável a chamadas com
madas em conferência).
ravar, um ícone de gravação irá
uando terminar a chamada, a

 automaticamente guardada no
eus ficheiros > Sons.

ara a duração da gravação; a
penas quando premir a tecla R
, se a memória for insuficiente ou
ver terminado. 

a chamada
 ou ) para terminar uma

amada internacional
ente 0 até "+" aparecer no ecrã.
ativo do país.
icativo regional (normalmente

guido do número de telefone. 
zer uma chamada directamente.
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- Marcar um novo número
- Terminar a chamada actual
- Enviar SMS
- Gravar uma conversa telefónica (que inclui 3

sub-opções: Gravar ambas, Gravar o outro emissor
e Gravar própria)

- Aceder à lista de Contactos

Desactivar ou activar som de uma 
chamada
Durante uma chamada, prima L Opções e seleccione
Desactivar som ou Activar som. Se seleccionar Desactivar
som, o microfone será desactivado.
Ao alternar de uma chamada para outra, a opção
Desactivar som será cancelada. 

Ajustar o volume do altifalante/
receptor
Durante uma chamada, chamada retida ou chamada
em espera, pode premir a tecla lateral + / - para
aumentar ou diminuir o volume (se não estiver a
navegar no menu de opções de chamada).
Quando o volume tiver sido definido, o volume da
chamada terá efeito imediatamente e as definições
serão aplicadas às suas chamadas seguintes. 

Durante uma chama
Gravar para aceder
nomeadamente, Grav
outro emissor e Gravar p
dois emissores ou cha
Quando começar a g
aparecer no ecrã. Q
gravação é parada e
formato AMR em M

Não existe limite p
gravação irá parar a
para parar a gravação
quando a chamada ti

Terminar um
Prima R Terminar
chamada.

Fazer uma ch
1. Prima demoradam
2. Introduza o indic
3. Introduza o ind

sem o 0 antes) se
4. Prima ( para fa
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a chamada com o Emissor A, pode
 número do Emissor B utilizando o

ra marcar o número do Emissor B. O
 será colocado em espera
ente. 

 chamada em 
 (dependente da rede)

ermite chamadas em conferência até
 O ecrã irá apresentar Chamada em
nte a chamada em conferência.
amada em espera quando já estiver ao
realizar as operações seguintes para
mada em conferência:
ara atender a segunda chamada. A
amada será colocada em espera
ente. 
hamada em conferência a partir do
hamada. As duas chamadas serão
e é estabelecida uma chamada em

ada em conferência, pode atender
ada recebida ou adicionar um novo
ada ao marcar o número do novo

mada em conferência em curso será
Chamadas

Fazer uma chamada de emergência
Pode fazer uma chamada de emergência em qualquer
altura, independentemente do telemóvel ter sido
registado na rede. 
1. No modo inactivo, introduza o número de

emergência (número específico ao país do
emissor)

2.  Prima (.

Tenha em atenção que uma chamada de emergência
não será guardada no registo de chamadas. 

3. Em alternativa, após ligar o telemóvel e introduzir
o código PIN, prima R SOS para aceder ao ecrã
de chamada de emergência. Se não existir um
cartão SIM, ao premir R SOS pode também
aceder ao ecrã de chamada de emergência que
apresenta o número da chamada. De seguida,
prima ( ou a tecla de atalho OK para fazer uma
chamada de emergência directamente e a
animação de marcação será apresentada.

Fazer uma segunda chamada 
(dependente da rede)
Pode fazer uma segunda chamada ao colocar a
chamada actual em espera: 

1. Durante um
introduzir o
teclado. 

2. Prima ( pa
Emissor A
automaticam

Fazer uma
conferência
O seu telefone p
cinco membros.
conferência dura
Se existir uma ch
telefone, pode 
estabelecer a cha
1. Prima ( p

primeira ch
automaticam

2. Seleccione C
menu de c
combinadas 
conferência. 

Durante a cham
uma nova cham
membro à cham
membro (a cha



Chamadas

colocada em espera automaticamente). Assim que a Marcar IP (apenas China e Hong 

arcar IP. Quando selecciona a
telemóvel irá automaticamente
e serviço especial IP predefinido
ro de telefone e de seguida fazer
também premir demoradamente
rcação IP.

ários números de serviço especial
o que os verifique para evitar que
ente.

chamada
er uma chamada.

chamada
r uma chamada.

segunda chamada 
a rede)

amada em espera, será alertado
a segunda chamada recebida.
16

chamada for estabelecida, seleccione Estabelecer
chamada em conferência a partir do menu de chamada
para adicionar o novo membro à chamada em
conferência (pode adicionar até cinco membros).
Se pretender separar um membro da chamada, pode
seleccionar Dividir chamada em conferência durante a
chamada em conferência. Para desligar um membro
da chamada, seleccione Terminar chamada em
conferência.

Alternar entre chamadas 
(dependente da rede)
Quando tem uma chamada activa e uma chamada em
espera, pode premir L Opções, de seguida seleccionar
Trocar para alternar entre as 2 chamadas. 

Ligar mãos livres
Durante uma chamada, prima L Opções e seleccione
Mãos livres.

Se o auricular estiver ligado ao telefone, não é possível
activar o modo de mãos livres.

Kong)
Pode seleccionar M
opção Marcar IP, o 
adicionar o número d
por si antes do núme
a marcação IP. Pode 
( para activar a ma

Se tiver introduzido v
IP, ser-lhe-á solicitad
os adicione repetidam

Atender uma 
Prima ( para atend

Rejeitar uma 
Prima ) para rejeita

Atender uma 
(dependente d
Se tiver activado Ch
quando houver um
Pode: 
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issor
ite-lhe associar um contacto na sua

a foto que tenha tirado utilizando a
u uma imagem que tenha transferido
 ou cabo de dados. Durante uma
ome do emissor estiver associado a
 fundo da chamada recebida irá
agem correspondente. Esta função
m emissor.

apenas está disponível na memória do
nho da foto não deve exceder 128 x
Chamadas

1. Premir ( para atender a segunda chamada. A
chamada actual será colocada em espera
automaticamente.

2. Premir ) para rejeitar a segunda chamada e
continuar com a sua chamada actual.

3. Se existir uma chamada activa e uma chamada em
espera, pode premir L Opções para realizar as
operações seguintes:

Se premir as teclas numéricas, o editor de bloco de
notas irá abrir no modo de chamada em espera. 

Imagem em
Esta função perm
agenda com um
função Câmara o
através de WAP
chamada, se o n
uma imagem o
apresentar a im
designa-se Image

Imagem emissor 
telefone. O tama
160 pixéis.

� Trocar � Estabelecer 
chamada em 
conferência

� Mãos livres

� Dispositivo áudio
(se aplicável)

� Desactivar som � Terminar 
chamadas 
retidas

� Terminar chamada 
activa

� Enviar SMS � Gravar



dução de texto e números

O editor de texto memoriza o último método de
ue utilizou antes de sair do ecrã
ede ao editor novamente, este irá

leccionar o último método de
ue utilizou. 

to e números
 no editor utilizando: introdução
lfabeto português. Além disso,
s de introdução para números e
e apresentado no ecrã exibe o
ão actual. Pode premir * para

modo para outro. Prima
a activar ou desactivar a função
e # para introduzir pontuações
ente para seleccionar o idioma

s
de introdução, prima # para

e introdução de símbolos. Se os
ais do que um ecrã, prima +/-

inas para cima/baixo. Prima ,
odução do símbolo.
18 Intro

3. Introdução de texto e 
números

Método de introdução
O seu telemóvel permite vários métodos de
introdução, entre eles:

*Durante a edição de texto, pode premir * para
mudar o modo de introdução de texto; a barra de
estado no ecrã irá apresentar o seu modo de
introdução de texto actual. representa o modo de
introdução T9 Português; 『abc』representa o modo
de introdução do alfabeto português; 『123』
representa o modo de introdução numérico. Além
disso, pode premir # para introduzir pontuações.

introdução de texto q
de edição. Quando ac
automaticamente se
introdução de texto q

Introduzir tex
Pode introduzir texto
T9 Português ou a
existem dois método
pontuações. O ícon
método de introduç
alternar de um 
demoradamente par
T9. Prima brevement
ou prima demoradam
de introdução.

Inserir símbolo
Em qualquer modo 
abrir/fechar o ecrã d
símbolos ocuparem m
para percorrer as pág
para confirmar a intr

• T9 Português (T9por/T9Por): introduzir
texto em português utilizando T9 Português;

• Pressão múltipla (abc/Abc/ABC): prima as
teclas marcadas com a letra correspondente à
que pretende introduzir. Prima uma vez para
obter a primeira letra da tecla, prima duas
vezes rápidas para obter a segunda letra e
assim sucessivamente até a letra que pretende
ser apresentada no ecrã.

• 123: introduzir números
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-up. Se existirem mais de 3
é apresentada uma barra de

rima + ou - para percorrer a lista e
das possibilidades propostas pelo
rado no T9®  (ver exemplo a seguir).
zido a palavra, prima , ou L para

r?
los representados por cada tecla são os

a introduzir letras.

a percorrer a última ou a próxima
vra proposta. 

a confirmar a letra ou palavra.

a brevemente para apagar uma letra,
a demoradamente para apagar todas

ntradas.

de maiúsculas/minúsculas, seleccione
modo de introdução. Prima
oradamente para activar/desactivar a

ção T9.
Introdução de texto e números

Mudar maiúsculas/minúsculas
Prima * para mudar maiúsculas/minúsculas no
editor de introdução em português. 

Apagar
Se existirem conteúdos na fila de introdução, prima
R Limpar para apagar o carácter ou símbolo mais à
direita. A área de possibilidades será actualizada em
conformidade até a fila de introdução ser limpa. Prima
demoradamente R Limpar para limpar a fila de
introdução.
Quando a fila de introdução estiver vazia, prima R

Limpar para apagar o carácter à esquerda do cursor na
área de texto. Prima demoradamente R Limpar para
limpar os conteúdos na área de texto. 

Introdução T9® Português 
O que é?
A introdução de texto intuitivo ® é um modo de
edição inteligente para mensagens, que inclui um
vasto dicionário. Permite-lhe introduzir texto
rapidamente. Apenas tem de premir uma vez a tecla
correspondente a cada letra necessária para escrever
uma palavra: a introdução por pressões nas teclas são
analisadas e a palavra sugerida pelo T9® é apresentada

na janela pop
possibilidades, 
deslocamento, p
escolha uma 
dicionário integ
Após ter introdu
confirmar.

Como utiliza
As letras e símbo
seguintes:

0 a 9 Par

+ ou - Par
pala

L OK Par

R Limpar
Prim
prim
as e

* Mu
o 
dem
fun



dução de texto e números

As letras, números e símbolos situam-se em cada tecla#

s e números

ço 1 @ _ # = < > ( ) & £ $ ¥ 

 2 à ä å æ ç

 3 é è ∆ Φ

 4 Γ ì

 5 Λ

o 6 ñ ò ö ø

 s 7 β Π Θ Σ

 8 ü ù

y z 9 Ω Ξ Ψ

ço de introdução

rnar modo de introdução de

dução de símbolo
20 Intro

Exemplo: como introduzir a palavra 
"Home"
1. Prima 4 6°6 3, o ecrã apresenta a primeira

palavra na lista: Good.
2. Prima - para percorrer e seleccione Home.
3. Prima L OK para confirmar Home.

Introdução de texto básica
Se pretender utilizar o modo de introdução de texto
básica, prima * para seleccionar a introdução de
texto básica "ABC". Este método exige a pressão
múltipla de teclas para obter o carácter pretendido: a
letra "h" é a segunda letra na tecla 4 , por isso tem de
premir o 4 duas vezes para introduzir o "h". Ao
utilizar este modo, tem de premir uma tecla o número
de vezes igual à ordem ocupada pela letra.
Para introduzir a palavra “Home” no modo de
introdução de texto básica tem, desta forma, de
premir as teclas 4, 4 (GHI) 6, 6, 6 (MNO),
6 (MNO), 3, 3 (DEF).

como se segue:
Prima brevemente para activar/desactivar
o modo de pontuação, prima
demoradamente para seleccionar o
idioma de introdução.

Tecla Letra

1 Espa

2 a b c
3 d e f
4 g h i
5 j k l
6 m n 
7 p q r
8 t u v
9 w x 
0 Espa

*
Alte
texto

# Intro
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4. Entretenimento

Esta secção descreve os jogos e ferramentas adicionais
instalados no seu telemóvel.

Algumas das funcionalidades aqui descritas estão
dependentes da configuração do seu telemóvel, do país
em que adquiriu o seu telemóvel, e/ou do seu operador.

Jogos
Jogos predefinidos
Este menu inclui jogos que estão pré-instalados no seu
telemóvel. Prima , para entrar no menu principal a
partir do modo inactivo e seleccione Entretenimento >
Jogos.



Browser

consequência de alterações à configuração realizadas
ador de rede. Informe-se junto do
e para obter as informações mais

nu para aceder à página inicial
bém pode definir o endereço da
enu das definições. 

gina ou páginas Web actuais que
nte na lista de Marcadores, assim
zá-las. 
menu, é visualizada uma lista de
dores. Para ligar a um endereço
trada de marcador específica,
ada utilizando + ou - e prima ,.
tradas, pode seleccionar as opções
onar e gerir os seus marcadores:

itar o título e o endereço Web. 

agar ou editar uma entrada de um
rcador. 
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5. Browser

O seu telefone vem equipado com um browser WAP.
Pode obter informação sobre notícias, desporto e
estado do tempo, bem como serviço da Internet
através do browser WAP. 

Esta funcionalidade apenas está disponível se a sua
subscrição incluir serviços de acesso WAP. As
definições foram pré-configuradas (depende das
variantes do país em questão) e não necessita de as
alterar. Para mais informações, contacte o seu
operador de rede. 

WAP 

Normalmente, o telefone deve ter sido pré-
configurado. Se pretender adicionar ou modificar os
parâmetros da configuração, tem de obter a
informação necessária junto do seu operador de rede
antes de avançar. A Philips não será responsável por
fornecimento de notificação prévia nem suportará as
consequências resultantes de quaisquer falhas em

por si ou pelo oper
seu operador de red
actualizadas.

Página inicial
Seleccione este me
directamente. Tam
página inicial no m

Marcadores
Pode guardar a pá
visita frequenteme
como gerir e organi
Quando entra no 
entradas de marca
Web de uma en
seleccione uma entr
Se não existirem en
seguintes para adici

Adicionar 
marcador

Ed

Gerir 
marcadores

Ap
ma
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ite-lhe aceder rapidamente à última
 visitou. 
trar neste menu, as páginas Web que
riormente serão listadas.
pções para aceder às seguintes opções:

dereço
ereço Web e prima L ou , para

 Voltar para regressar à página Web

ite-lhe configurar as definições Web
Internet. O seu telefone pode ter sido
 com as definições de um operador de

or Edite o Endereço e Título
do novo marcador e
prima L Ok.

Guardar como

Enviar como MMS

Guardar como página inicial

Sair

Definições

o

Browser

Para adicionar um novo marcador:

Para editar um marcador:

Histórico
Este menu perm
página Web que
1. Quando en

visitou ante
2. Prima L O

Introduzir en
Introduza o end
ligar, prima R

anterior.
Definições
Este menu perm
para navegar na 
pré-configurado

Avance para o menu 
Marcadores

Prima , para entrar no
menu principal a partir
do modo inactivo e
seleccione Browser >
Marcadores.

Seleccione Adicionar 
marcador

Prima ,.

Adicione um novo 
marcador 

Introduza o Endereço e
Título do novo marcador
e prima L Ok.

Avance para o menu 
Marcadores

Prima , para entrar no
menu principal a partir
do modo inactivo e
seleccione Browser >
Marcadores.

Seleccione Gerir 
marcadores

Prima + ou -  e prima ,. 

Seleccione um 
marcador que pretende 
editar

Prima + ou - e prima ,.

Seleccione Editar Prima + ou - e prima L
Seleccionar.

Editar o marcad

Página inicial

Voltar

Reencaminhar

Actualizar

Marcadores

Introduzir endereç



Browser

rede específico. Se tiver uma subscrição junto do Caixa de entrada Push
r as suas mensagens Push e
inições Push como, por exemplo,
aceitar mensagens Push, apagar
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operador de rede, pode começar a utilizar o seu
browser WAP imediatamente. Caso contrário, tem de
reconfigurar as definições. 

A Philips não é responsável por fornecer notificação
prévia nem suportará quaisquer consequências por
falhas resultantes de alterações na configuração
realizadas por si ou pelo operador de rede, ou por
alterações no endereço ou conteúdo WAP realizadas
pelo fornecedor de conteúdos de Internet. Informe-se
junto do seu operador de rede e do seu fornecedor de
conteúdo de Internet para obter as informações mais
actualizadas.

Estão disponíveis as seguintes opções:

Permite-lhe consulta
configurar as suas def
se pretende ou não 
mensagens Push, etc.

Mostrar 
imagens Permite-lhe ligar ou desligar.

Activar 
actualizar Permite-lhe ligar ou desligar.

Limpar 
cache

Permite-lhe configurar a opção
Limpar cache. 

Cookies Permite-lhe Activar cookies ou
Limpar cookies. 
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ltura, pode premir a tecla ) para
ração actual e regressar ao modo

es da câmara
 da câmara está activado e antes de ser
grafia, pode alterar várias definições
ções.

 
Prima a tecla lateral +/-.

Apenas disponível para uma
resolução de imagem  de
176*220 ou inferior.

Prima +/-.

O nível do brilho é de -3 a +3.
O nível predefinido é 0. 

Prima ,.

A imagem será guardada
automaticamente e
armazenada em Meus ficheiros
> Imagens. 

 
o 

Prima a tecla ) ou R Voltar
duas vezes.
Multimédia

6. Multimédia

Câmara
O seu telemóvel inclui uma câmara digital de 300K
que lhe permite tirar fotografias e gravar vídeos,
guardá-los no seu telefone ou cartão de memória,
utilizá-los como telas de fundo ou enviá-los para os
seus amigos.

Certifique-se de que a lente da câmara está limpa
antes de tirar fotografias, uma vez que pequenas
partículas de poeira pode afectar fortemente a
qualidade da imagem.

Modo de Câmara
Consulte a tabela a seguir sobre como realizar algumas
operações comuns com a sua câmara.
Como ... Em qualquer a

cancelar a ope
inactivo.
Menu de opçõ
Quando o modo
tirada uma foto
premindo L Op

Iniciar a câmara Prima , para entrar no menu
principal a partir do modo
inactivo e seleccione
Multimédia > Câmara.

Aumentar/
diminuir o zoom

Ajustar o brilho

Tirar uma 
fotografia

Sair da câmara e
regressar ao mod
inactivo



Multimédia

e pré-visualização da 

vado a câmara, basta premir ,

fotografia. A fotografia é
ardada e visualizada no ecrã.
ções para realizar as seguintes

 disparos: Ligado ou Desligado

 ser tiradas três fotografias ao
o tempo.

de armazenamento: Memória do
e ou Cartão de memória
 predefinido: modifica o nome
finido da fotografia 
intilação: 50HZ ou 60HZ

ição

r a imagem:
uetooth ou por MMS.

r a imagem actual.

ssar ao ecrã de visualizador para
ma nova fotografia.
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Menu de opção d
fotografia
Assim que tiver acti
para tirar uma 
automaticamente gu
Pode premir L Op
operações: 

Opções Descrição

Alternar
para 
vídeo

Sair do modo de Câmara e alternar
para o modo de Vídeo.

Resolução
da imagem

Seleccionar o tamanho da imagem:
640x480, 176x220, e 128x160.

Qualidade 
da imagem

Seleccionar a qualidade da imagem:
Superfina, Fina e Normal.

O último valor seleccionado irá
permanecer activo até o alterar
novamente.

Ver
imagem

Entre em Meus ficheiros > Imagens
para ver as fotografias tiradas.

Modo Efeitos cromáticos: Desligado
(predefinição), P&B, Sépia ou Azul. 

O efeito de cor seleccionado será
visualizado no ecrã em tempo real. 

Modo nocturno: Ligado ou Desligado
Temporizador auto: Ligado ou
Desligado

O limite de tempo é de 8 segundos. 

Vários

Podem
mesm

Avançadas Local 
telefon
Nome
prede
Anti-c

Opções Descr

Enviar Envia
por Bl

Apagar Apaga

Capturar Regre
tirar u
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Prima , para entrar no menu
principal a partir do modo inactivo
e seleccione Multimédia >
Videogravador.

Prima +/-.

O nível do brilho é de -3 a +3. O
nível predefinido é 0. 

Prima a tecla , uma vez. Prima
novamente para parar a gravação.

O vídeo será guardado
automaticamente e armazenado em
Meus ficheiros > Vídeos. 

Prima a tecla ) ou R Voltar duas
vezes.
Multimédia

Quando não existe espaço de memória suficiente, não
poderá guardar a imagem e será apresentada uma
mensagem de aviso. Tem de apagar imagens existentes
antes de poder criar novas. 

Videogravador
Esta opção permite-lhe gravar pequenos vídeos. Pode
reproduzir o vídeo, guardá-lo no seu telefone ou no
cartão de memória. Também pode enviar o vídeo aos
seus amigos por MMS ou Bluetooth. 

Como ...Definir 
como 
imagem do 
emissor

Associe a imagem a um contacto no seu
telemóvel de modo a que a imagem seja
visualizada quando o contacto lhe
telefonar.

Apenas disponível para resolução de
imagem de 176 x 220.

Definir 
como 
fundo

Definir a imagem como fundo no ecrã
inactivo.

Iniciar o 
videogravador

Ajustar o 
brilho

Gravar um 
vídeo

Sair do modo 
de vídeo e 
regressar ao 
modo 
inactivo



Multimédia

Menu de opções de vídeo al de armazenamento: Memória
 telefone ou Cartão de memória.
me predefinido: modifica o
me predefinido do vídeo
sactivar som: Ligado ou
sligado

seleccionar Ligado, o som não
á gravado.

ração do vídeo: Tamanho de
S (predefinido) ou Ilimitado.

seleccionar MMS, o tamanho do
eo gravado será mais pequeno
e o tamanho MMS máximo
ualmente especificado. A
vação irá parar ao alcançar o
anho MMS máximo e o vídeo

á guardado automaticamente.
seleccionar Ilimitado, não

stirão quaisquer restrições ao
anho do vídeo gravado. O
anho máximo será

erminado pela capacidade de
mória do seu telemóvel ou do
tão de memória.
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Quando o modo de vídeo está activado e antes de
iniciar a gravação, pode alterar várias definições
premindo L Opções.

Opções Descrição

Alternar para 
câmara

Sair do modo de vídeo e alternar
para o modo de câmara.

Qualidade de 
vídeo

Seleccionar a qualidade de vídeo:
Fina ou Normal.

O último valor seleccionado irá
permanecer activo até o alterar
novamente.

Ver
vídeo

Entre em Meus ficheiros > Vídeos
para ver os vídeos gravados.

Modo Efeitos cromáticos: Desligado
(predefinição), P&B, Sépia ou Azul.

O efeito de cor seleccionado será
visualizado no ecrã. 

Formato de vídeo: MPEG-4 ou
H263
FPS: 5, 10 ou 15 frames por
segundo.

Avançadas Loc
do
No
no
De
De

Se 
ser

Du
MM

Se 
víd
qu
act
gra
tam
ser
Se 
exi
tam
tam
det
me
car
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ste espaço de memória suficiente, não
 o vídeo gravado e será apresentada
de aviso. 

úsicas
ade permite-lhe transferir música da
 ficheiros áudio, editar a sua lista de
produzir música. O telefone suporta
o em formato MP3 e AAC. Contudo,
o MP3 é suportado com o auricular

ade permite-lhe reproduzir música
emória do telefone ou no Cartão de

sta Sons). A partir das faixas listadas,
seleccionar o ficheiro de música que
uzir e, de seguida, prima L Opções.

nviar o vídeo gravado: 
or Bluetooth e por MMS.

pagar o vídeo gravado.

egressar ao modo de vídeo para
ravar um novo clip de vídeo.
Multimédia

Reprodução do vídeo
Assim que tiver activado o modo de vídeo, basta
premir , para começar a gravar. Prima novamente
para parar a gravação. O vídeo é guardado
automaticamente e a última cena gravada é
apresentada no ecrã. Pode premir L Opções para
realizar as seguintes operações:

Quando não exi
poderá guardar
uma mensagem 

Leitor de m
Esta funcionalid
rede, guardar os
reprodução e re
ficheiros de áudi
apenas o format
Bluetooth.

Faixas
Esta funcionalid
transferida na M
memória (na pa
utilize +/- para 
pretende reprod

Opções Descrição

Reproduzir Reproduzir o vídeo gravado.
Durante a reprodução, pode:
Colocar a reprodução em pausa
premindo , Pausa ou L Cheia para
aumentar o ecrã de visualização. 
Retomar a reprodução premindo ,

ou L Reproduzir. 
Ajustar o volume premindo +/-.
Rebobinar rápido premindo e
mantendo premido <.
Rebobinar rápido premindo e
mantendo premido >.
Avançar para o nível de menu
anterior premindo R.
Regressar ao ecrã inactivo premindo
).

Enviar E
p

Apagar A

Gravar novo R
g



Multimédia

ão guardadas são visualizadas no
a nova lista de reprodução,

 pessoal. Introduza o nome da
 prima ,. Depois utilize +/- para
 de reprodução, prima , e, de
Opções, seleccione Editar lista
s faixas que pretende adicionar à
emindo ,. Pode premir +/- para
a ou para baixo. Em seguida,
para confirmar e armazenar as

produção.
istas de reprodução. As opções

e a lista de reprodução,
ciona uma lista de reprodução e
iona a faixa seleccionada à lista
eprodução.

ga a faixa seleccionada.

ga todas as faixas do mesmo
ta.

informação detalhada sobre a
 seleccionada.
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Artistas
É visualizada uma lista de nomes de artistas no ecrã.
Pode premir +/- para seleccionar um determinado
artista e premir L ou , para visualizar todas as faixas
do artista seleccionado.
A partir das faixas listadas, utilize +/- para seleccionar
o ficheiro de música que pretende reproduzir e, de
seguida, prima L Opções. 

Listas pessoais
As listas de reproduç
ecrã. Para criar um
seleccione Nova lista
lista de reprodução e
seleccionar uma lista
seguida, prima L 
pessoal e seleccione a
lista de reprodução pr
se deslocar para cim
prima L Concluído 
canções na lista de re
Pode criar até 10 l
disponíveis incluem: 

Opções Descrição

Abrir Abre o leitor de músicas para
reproduzir a faixa seleccionada.

Adicionar à 
lista pessoal

Abre a lista de reprodução, selecciona
uma lista de reprodução e adiciona a
faixa seleccionada à lista de
reprodução.

Apagar faixa Apaga a faixa seleccionada.

Detalhes Ver informação detalhada sobre a
faixa seleccionada.

Opções Descrição

Abrir Abre o leitor de músicas para
reproduzir a faixa seleccionada.

Adicionar à 
lista pessoal

Abr
selec
adic
de r

Apagar faixa Apa

Apagar 
artista

Apa
artis

Detalhes Ver 
faixa
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s teclas
o teclado durante a reprodução de
uintes: 

Operação

Premir brevemente para iniciar/
colocar em pausa/retomar a
reprodução da música.
Premir demoradamente para parar a
reprodução. 

Premir brevemente para seleccionar
a canção anterior/seguinte. Premir
demoradamente para rebobinar/
avançar rapidamente na faixa
durante a reprodução. 

Ajustar o volume. Assim que definir
o volume, as definições serão
guardadas até à próxima vez em que
as voltar a alterar. 

Abre o menu de opções.

Pára a reprodução.

Volta ao menu anterior. Quando
sair do leitor de músicas, a
reprodução de música irá parar.
Multimédia

Última reproduzida
Lista as 10 últimas faixas reproduzidas, e a última faixa
reproduzida é apresentada no topo da lista. 

A reproduzir
O ecrã apresenta a última canção reproduzida. Esta
função permite-lhe reproduzir a última lista de
reprodução que esteve a escutar.

Operações da
As operações d
música são as seg

Opções Descrição

Abrir Abrir o leitor de músicas para
reproduzir o ficheiro actualmente
seleccionado.

Editar lista 
pessoal

Editar a lista de reprodução.

Mudar nome 
lista pessoal

Modificar o nome da lista de
reprodução.

Apagar lista 
pessoal

Apagar a lista de reprodução actual.

Sequência de 
faixas

Modificar a sequência das faixas da
lista de reprodução actual.

Detalhes Ver informação detalhada sobre o
ficheiro seleccionado.

Tecla

Tecla ,

< ou >

+ ou -

L Opções

R Parar

R Voltar



Multimédia

Prima L Opções para realizar as seguintes

lhe ouvir rádio no seu telefone.
uricular ao seu telefone. Existem
nizar uma estação: Sintonização
o automática. 

nual
 para varrimento de estações de

anual. Premir brevemente + ou
cia de rádio. 

 activar o som 3D surround
nas disponível em dispositivo
udio aplicável).

tório: Ligado ou Desligado
etir: Nenhum, Repetir um ou
etir lista pessoal.

aliza descrições sobre como
zar o leitor de músicas.

as as faixas guardadas na
ória do telefone e no cartão de
ória serão actualizadas.
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operações:

Definições
As opções disponíveis incluem: 

Rádio FM
Este menu permite-
Ligue o conector do a
2 maneiras de sinto
manual e Sintonizaçã

Sintonização ma
Pode utilizar + ou -
rádio e sintonização m
- irá alterar a frequên

Reproduzir/
Pausa

Reproduz/coloca em pausa o
ficheiro de áudio seleccionado.

Adicionar à 
lista pessoal

Abre a lista de reprodução,
selecciona uma lista de reprodução e
adiciona o ficheiro seleccionado à
lista de reprodução.

Modo de 
reprodução

Aleatório: Ligado ou Desligado
Repetir: Nenhum, Repetir um ou
Repetir lista pessoal.

Equalizador Seleccione Normal, Reforço de
graves, Dança, Hip hop, Pop, R&B ou
Rock.

Detalhe Visualiza informação detalhada
sobre o ficheiro de áudio
seleccionado.

Opções Descrição

Equalizador Seleccione Reforço de graves,
Dança, Hip hop, Pop, R&B ou Rock.

3D surround Para
(ape
de á

Modo de 
reprodução

Alea
Rep
Rep

Ajuda Visu
utili

Actualizar
todas as listas

Tod
mem
mem
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ções para realizar as seguintes

Ajustar o volume. Assim que definir
o volume, as definições serão
guardadas até à próxima vez em que
as voltar a alterar. 

Abre o menu de opções.

Volta ao menu anterior 

Reproduz/pára o rádio.

Guardar a frequência de rádio actual
nas pré-programações
seleccionadas.

Mostrar a lista de frequências de
rádio pré-programadas. Quando
realça uma estação pré-programada,
pode seleccionar a opção de
Reproduzir, Mudar nome ou Limpar
a estação seleccionada.

Seleccionar Perguntar primeiro,
Nunca ou Sempre para escolher se
pretende escutar a estação de rádio
quando sair da aplicação de rádio.  
Multimédia

Sintonização automática
Premir demoradamente + ou - irá accionar um
varrimento das estações de rádio. A busca irá parar
assim que a estação mais próxima for encontrada e o
ecrã irá apresentar a frequência no local onde parar a
busca. 

Quando selecciona Sintonização automática, o canal
será procurado automaticamente. Quando está a
decorrer a sintonização automática, todas as teclas são
desactivadas com excepção de ) e R. 

Operações das teclas
As operações do teclado durante a emissão de rádio
são as seguintes: 

Prima L Op
operações:

Tecla Operação

Tecla , Premir brevemente para reproduzir/
colocar em pausa a reprodução de
rádio.

Tecla ) Sai do menu do rádio e regressa ao
modo inactivo.

< ou > Premir brevemente para seleccionar
a estação de rádio anterior ou
seguinte a partir de uma lista
predefinida. 

Teclas de 
volume 
laterais

L Opções

R Voltar

Reproduzir/
Parar

Guardado 
como 
predefinição

Estações pré-
programadas

Reprodução 
em fundo



Multimédia

Eventos durante a reprodução de rádio
ma chamada enquanto estiver a

erá interrompido até que atenda
da. Sempre que receber uma
o estiver a ouvir rádio, este
duzido e ouvirá um sinal sonoro
ento.
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Alterar rádio com estações pré-
programadas
Este menu permite-lhe utilizar < ou > para percorrer as
pré-programações de rádio. Caso esteja a ouvir uma
estação não pré-programada, prima < ou > para ir para
a estação pré-programada mais próxima. Pode
também premir L Opção e seleccionar Pré-
programação rádio para visualizar a lista de estações
pré-programadas. 

Reprodução em fundo
Caso necessite de activar outras aplicações enquanto
está a ouvir rádio, poderá premir L Opção e
seleccionar Reprodução em fundo. De seguida, poderá
aceder a outros menus com o rádio a ser reproduzido
em fundo.

Parar rádio
Prima R ou ) para sair do menu rádio.

Sempre que receber u
ouvir rádio, o rádio s
ou rejeite a chama
mensagem enquant
continuará a ser repro
que o alerta para o ev

Pré-
programação 
auto

Procurar automaticamente a
frequência de rádio e guardá-la nas
20 estações pré-programadas.
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Mensagens > Criar mensagem > SMS e
 ecrã de edição de mensagens SMS

ado. 
 conteúdo da mensagem SMS no
S e prima L Opções para realizar as

erações: 

o for enviado com êxito, pode voltar a
 SMS não for enviado com êxito após
, verifique se o seu número do centro
ido correctamente. 

Introduza o número de telefone do
destinatário através da selecção de
Número de telefone. Também o pode
seleccionar na lista de Contactos ou de
Grupo. Prima , para enviar o SMS.

Guardar o SMS como rascunho.

Guardar o SMS como modelo.
Mensagens

7. Mensagens

SMS
O SMS permite-lhe enviar mensagens de texto para
terceiros, as quais são um modo conveniente e
económico de comunicação. Pode utilizar o menu
SMS para enviar mensagens para outro telefone
portátil ou para um dispositivo capaz de receber
mensagens SMS. 
O seu telefone pode armazenar até 300 mensagens.
Assim que atingir as 300 mensagens o ecrã irá
apresentar um ícone intermitente para o alertar. Tem
de apagar algumas mensagens para poder receber
mensagens novas. 

Criar, editar e enviar mensagens SMS
Tem de introduzir o número do centro de mensagens
correcto antes de poder enviar uma mensagem SMS. O
número pode ser obtido junto do seu operador de rede. 

1. No modo inactivo, prima , para entrar no
menu principal. 

2. Seleccione 
prima ,. O
será visualiz

3. Introduza o
editor de SM
seguintes op

Se o seu SMS nã
enviá-lo. Se o seu
várias tentativas
de SMS foi defin

Continuar

Guardar 
como 
rascunho

Guardar 
como modelo



Mensagens

Criar, editar e enviar mensagens MMS
ivo, prima , para entrar no

gens > Criar mensagem > MMS e
 de edição de mensagens MMS

teúdo da mensagem MMS no
e prima L Opções para realizar
ações: 

uzir detalhes para o MMS:
Seleccione L Adicionar para

uzir o número de telefone do
atário, sendo que o pode
onar na lista Contactos ou Grupos.
to: Introduzir um assunto para a
gem.
nviar uma cópia de cortesia a
 destinatários.
nviar uma cópia de cortesia

 a outros destinatários.

uzir imagem, vídeo, melodia,
a ou objecto. 

s pode ser inserida uma
m, uma melodia e um vídeo por
a. Se existirem 3 ao mesmo
, apenas um pode ser guardado.
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Ao editar o SMS, se por qualquer motivo (como, por
exemplo, chamada recebida, bateria fraca), for
forçado a sair do ecrã de edição do SMS antes de
conseguir enviar ou gravar a sua mensagem com êxito,
a mensagem editada será guardada automaticamente.
Da próxima vez que entrar no editor de SMS, a
mensagem será apresentada no ecrã. 

MMS (dependente da rede)
O seu telefone permite-lhe enviar e receber mensagens
multimédia, conhecidas como MMS, que incluem
textos, imagens, clips de som e de vídeo. O MMS
pode ser composto por um ou vários diapositivos.
Quer o envie para um endereço de e-mail ou para
outro telemóvel, o MMS será reproduzido como uma
apresentação de diapositivos. 
O seu telefone pode suportar 50 MMS (máximo de
100KB). Quando o máximo de 50 MMS for atingido,
o ecrã irá apresentar um ícone de MMS para o alertar.
Tem de apagar algumas mensagens MMS antigas para
poder receber mensagens novas.

Antes de enviar o MMS, tem de introduzir o número
do centro de MMS correcto e assegurar-se de que o
perfil de rede do seu MMS foi configurado
correctamente. Pode obter essa informação junto do
seu operador de rede. 

1. No modo inact
menu principal.

2. Seleccione Mensa
prima ,. O ecrã
será visualizado. 

3. Introduza o con
editor de MMS 
as seguintes oper

Continuar Introd
Para: 
introd
destin
selecci
Assun
mensa
Cc: E
outros
Bcc: E
oculta

Inserir 
objecto

Introd
págin

Apena
image
págin
tempo



37

Mensagens > Caixa de entrada e prima

 mensagens na Caixa de entrada,
listadas no ecrã na ordem em que
bidas (as mensagens mais recentes
 topo da lista).

para seleccionar uma mensagem.
ma mensagem é seleccionada, o seu
erá visualizado no ecrã. Prima L

a realizar as seguintes operações:

Ver a mensagem seleccionada.

O número do remetente será utilizado
automaticamente como o número de
destino e o editor de mensagens será
activado. Introduza a sua resposta e
envie a mensagem.

Quando selecciona Reencaminhar, o
conteúdo da mensagem seleccionada
irá aparecer no editor de mensagens.
É possível editar a mensagem antes de
a enviar. 

Apagar a mensagem da Caixa de
entrada.
Mensagens

Quando existe mais de uma página, pode premir </>
para ver as diferentes páginas do MMS. Ao mesmo
tempo, a barra de título no topo do ecrã irá apresentar
a página actual que está a ver e o número total de
páginas no seu MMS. 

Caixa de entrada
A Caixa de entrada armazena as mensagens recebidas. 
1. No modo inactivo, prima , para entrar no

menu principal.

2. Seleccione 
,.

3. Se existirem
estas serão 
foram rece
surgirão no

4. Prima +/- 

Quando u
conteúdo s
Opções par

Mudar 
objecto

Surge depois de ter introduzido
objectos. Pode alterar estes objectos
introduzidos. 

Remover 
objecto

Apaga objectos introduzidos.

Pré-visualizar Pré-visualizar o MMS actual.

Temporização 
da página

Definir o tempo de reprodução dos
diapositivos MMS. O valor
predefinido é de 30 segundos.

Guardar 
como 
rascunho

Guardar o MMS como rascunho.

Guardar 
como modelo

Guardar o MMS em Modelos.

Ver

Responder

Reencaminhar

Apagar



Mensagens

5. Prima , para entrar no ecrã de texto em que os
sagem serão apresentados. Prima
ealizar as seguintes operações:

Apagar tudo Apagar todas as mensagens na Caixa

 número do remetente será
ilizado automaticamente como
número de destino e pode

leccionar responder por SMS ou
MS. Introduza a sua resposta no
itor e envie a mensagem.
uando selecciona Reencaminhar, o
nteúdo da mensagem
leccionada irá aparecer no editor
 mensagens. É possível editar a
ensagem antes de a enviar. 
pagar a mensagem da Caixa de
trada.

bre a lista de números
sponíveis na mensagem. Nesta
ta, a opção L abre uma janela
p-up que apresenta as seguintes
ções:

Guardar 
Marcar 
Enviar mensagem 
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detalhes da men
L Opções para r

de entrada.

Arquivar no 
SIM 

Adicionar a mensagem seleccionada
ao cartão SIM.

Mover para 
meus favoritos

Mover a mensagem seleccionada
para Meus favoritos.

Detalhes Ver informação da mensagem
como, por exemplo, data, hora e
remetente.

Marcar Extrair o número do remetente da
mensagem e marcar o número.

Seleccionar 
vários

Pode seleccionar várias mensagens
uma por uma ou todas ao mesmo
tempo. Pode premir , para
seleccionar/cancelar as operações em
várias mensagens. Caixas de
verificação estarão assinaladas no
lado esquerdo da mensagem
seleccionada. Prima L Opções para
apagar as mensagens seleccionadas,
ou pode movê-las para Meus
favoritos.

Responder O
ut
o 
se
M
ed

Reencaminhar Q
co
se
de
m

Apagar A
en

Extrair números A
di
lis
po
op
•
•
•
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Quando selecciona Reencaminhar,
o conteúdo da mensagem
seleccionada irá aparecer no editor
de mensagens. É possível editar a
mensagem antes de a enviar. 

Apagar a mensagem da Caixa de
saída.

Apagar todas as mensagens na Caixa
de saída.

Ver informação da mensagem
como, por exemplo, data e hora.

Pode seleccionar várias mensagens
uma por uma ou todas ao mesmo
tempo. Pode premir , para
seleccionar/cancelar as operações
em várias mensagens. Caixas de
verificação estarão assinaladas no
lado esquerdo da mensagem
seleccionada. Prima L Opções
para apagar as mensagens
seleccionadas.
Mensagens

Caixa de saída
A Caixa de saída permite-lhe guardar as mensagens que
enviou com êxito. 
1. No modo inactivo, prima , para entrar no

menu principal.
2. Seleccione Mensagens > Caixa de saída e prima ,.
3. Se existirem mensagens na Caixa de saída, estas

serão listadas no ecrã. 
4. Prima +/- para seleccionar uma mensagem.

Quando uma mensagem é seleccionada, o seu
conteúdo será visualizado no ecrã. Quando prime
L Opções, pode realizar as seguintes operações:

Arquivar no SIM Adicionar a mensagem
seleccionada ao cartão SIM.

Mover para 
meus favoritos

Mover a mensagem seleccionada
para Meus favoritos.

Detalhes Ver informação da mensagem
como, por exemplo, data, hora e
remetente.

Marcar Extrair o número do remetente da
mensagem e marcar o número.

Ver Ver a mensagem seleccionada.

Reenviar Reenviar a mensagem para o
destinatário. 

Reencaminhar

Apagar

Apagar tudo

Detalhes

Seleccionar 
vários



Mensagens

5. Prima , para entrar no ecrã de texto em que os Meus favoritos
todas as mensagens recebidas e
ria do telefone através da opção
ritos. 

tivo, prima , para entrar no
 
agens > Meus favoritos e prima

nsagens em Meus favoritos, estas
 ecrã. 
 seleccionar uma mensagem.
ensagem é seleccionada, o seu

visualizado no ecrã. Prima L

izar as seguintes operações:
a mensagem seleccionada.

número do remetente será
zado automaticamente como o
ero de destino e o editor de
sagens será activado. Introduza a
esposta e envie a mensagem.

ndo selecciona Reencaminhar, o
eúdo da mensagem seleccionada
parecer no editor de mensagens.
ssível editar a mensagem antes de
viar. 
40

detalhes serão apresentados. 

Rascunho
Listar as mensagens que foram criadas e guardadas
mas que não foram enviadas, e mensagens que foram
guardadas automaticamente antes de poder guardá-las
ou enviá-las quando saiu do editor de mensagens. 
Seleccione uma mensagem da caixa de Rascunho e
prima L Opções para: Ver, Enviar, Editar, Apagar,
Apagar tudo, Detalhes, Seleccionar vários. Se seleccionar
Ver, os procedimentos subsequentes seriam idênticos
às operações da Caixa de entrada.

Este menu contém 
guardadas na memó
Mover para meus favo
1. No modo inac

menu principal.
2. Seleccione Mens

,.
3. Se existirem me

serão listadas no
4. Prima +/- para

Quando uma m
conteúdo será 
Opções para real

Reenviar Reenviar a mensagem para o
destinatário. 

Reencaminhar Quando selecciona Reencaminhar, o
conteúdo da mensagem seleccionada
irá aparecer no editor de mensagens.
É possível editar a mensagem antes
de a enviar. 

Apagar Apagar a mensagem da Caixa de
saída.

Detalhes Ver informação da mensagem como,
por exemplo, data e hora.

Ver Ver 

Responder O 
utili
núm
men
sua r

Reencaminhar Qua
cont
irá a
É po
a en
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ra entrar no ecrã de texto em que os
ão apresentados. Prima L Opções
 as seguintes operações:
O número do remetente será utilizado
automaticamente como o número de
destino e o editor de mensagens será
activado. Introduza a sua resposta e
envie a mensagem.

Quando selecciona Reencaminhar, o
conteúdo da mensagem seleccionada
irá aparecer no editor de mensagens. É
possível editar a mensagem antes de a
enviar. 

Apagar a mensagem de Meus favoritos.

Ver informação da mensagem como,
por exemplo, data, hora e remetente.

Extrair o número do remetente da
mensagem e marcar o número.
Mensagens

5. Prima , pa
detalhes ser
para realizar

Apagar Apagar a mensagem de Meus
favoritos.

Apagar tudo Apagar todas as mensagens em Meus
favoritos.

Detalhes Ver informação da mensagem como,
por exemplo, data, hora e remetente.

Marcar Extrair o número do remetente da
mensagem e marcar o número.

Seleccionar 
vários

Pode seleccionar várias mensagens
uma por uma ou todas ao mesmo
tempo. Pode premir , para
seleccionar/cancelar as operações em
várias mensagens. Caixas de
verificação estarão assinaladas no lado
esquerdo da mensagem seleccionada.
Prima L Opções para apagar as
mensagens seleccionadas.

Responder

Reencaminhar

Apagar

Detalhes

Marcar



Mensagens

Arquivo SIM Modelos
lhe seleccionar uma mensagem

odelo de SMS ou MMS. Pode
car e apagar as suas mensagens

z
he definir o seu número de caixa
cutar as mensagens de voz que os
 lhe deixaram.

 suas chamadas para a caixa de
ero de telefone para chamadores
gem) através da funcionalidade
. 

oz
mensagem de voz, o telefone irá
Pode então ligar o seu número de
z para recuperar a mensagem. 

prima demoradamente 1 para
 de caixa de correio de voz
número estiver vazio, ser-lhe-á
uza o número. 
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No menu, pode ver as mensagens lidas e não lidas
guardadas no cartão SIM. As opções disponíveis
incluem:

Este menu permite-
guardada como um m
criar, enviar, modifi
predefinidas.

Correio de vo
Este menu permite-l
de correio de voz e es
seus correspondentes

Pode encaminhar as
correio de voz (o núm
deixarem uma mensa
Reencaminhar chamada

Ligar correio de v
Quando recebe uma 
enviar-lhe um alerta. 
caixa de correio de vo
No modo inactivo, 
ligar o seu número
directamente. Se o 
solicitado que introd

Opções Descrição

Ver Abrir a mensagem actual e ver o
conteúdo detalhado da mensagem.

Responder Responder à mensagem.

Reencaminhar Encaminhar a mensagem para outros
destinatários.

Apagar Apagar a mensagem.

Apagar tudo Apagar todas as mensagens.

Detalhes Ver informação da mensagem
como, por exemplo, data, hora e
remetente, etc.

Marcar Ligar para o emissor da mensagem.

Seleccionar 
vários

Pode premir , para seleccionar/
cancelar as operações em várias
mensagens. Caixas de verificação
estarão assinaladas no lado esquerdo
da mensagem seleccionada. Pode
apagar as mensagens seleccionadas.
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 a recepção de mensagens de difusão
esligado. Se seleccionar Desligado, não
uma mensagem de difusão, mesmo

efinido os números de canais
. 
r uma mensagem de difusão, o
nsagem será visualizado no ecrã até
. As mensagens de difusão não serão
u telemóvel ou no seu cartão SIM.
o ecrã de mensagens, não as poderá

códigos correspondentes aos tipos
e contactar o seu operador.

de mensagem

agens > Definições > SMS para abrir a
 SMS. Prima L Opções > Editar para
es de SMS:

entro de serviço
ite-lhe guardar e editar o número do

o SMS da sua rede. Se o número do
o estiver vazio, não poderá enviar
Mensagens

Número do correio de voz
Geralmente, pode obter dois tipos de números junto
do seu operador de rede: 
• número para o chamador deixar uma mensagem

(este número também pode ser utilizado para
Reencaminhar chamada)

• número para poder recuperar as suas mensagens
de voz

Difusão celular
Trata-se de um serviço de rede que lhe permite receber
mensagens de texto de vários conteúdos, tais como
notícias e informações de trânsito, etc. Estas
mensagens são fornecidas pela rede aos assinantes
numa determinada área de rede. Se este serviço estiver
disponível, a rede irá fornecer-lhe os números de canal
de difusão. Estes proporcionam-lhe acesso às opções
listadas a seguir.

Recepção
Pode configurar
como Ligado ou D
irá receber nenh
que tenha d
correspondentes
Quando recebe
conteúdo da me
premir R Voltar
guardadas no se
Assim que sair d
voltar a ler. 

Para obter os 
diferentes, tem d

Definições 
SMS
Seleccione Mens
lista de contas de
editar as definiçõ
Número do c
Este menu perm
centro de serviç
centro de serviç
qualquer SMS.

Opções Descrição

Recepção Seleccionar se pretende ligar/desligar a
recepção de novas mensagens de difusão
celular.

Tópicos Adicionar, alterar ou apagar canais.
<Adicionar novo>: prima L Adicionar
para adicionar um canal novo.
Alterar: editar um número de canal.
Apagar: apagar um canal na lista de canais. 



Mensagens

Período validade Local de armazenamento
rar para seleccionar o local de

erido das suas mensagens: Cartão
 Memória do telefone.

lhe configurar o seu centro de
r as suas definições MMS. As
cluem: 

ditar parâmetros.
tente
rar para definir esta opção como
 utilizada para definir se pretende
e seja visível quando o MMS é

he definir o nível de prioridade
Pode definir Baixa, Normal
.
ega
rar para definir esta opção como
uando definido como Ligado, um
o para o avisar se o MMS foi
rio. 
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Permite-lhe seleccionar o tempo durante o qual as suas
mensagens serão guardadas no centro de serviço. Pode
seleccionar entre: 1 hora, 12 horas, 1 dia, 1 semana e
Máximo (predefinido). Prima +/- para seleccionar um
valor. 
Esta opção é útil quando o seu destinatário não está
ligado à rede e não consegue receber as suas mensagens
imediatamente. 

Esta funcionalidade depende da subscrição. 

Relatório de entrega
Pode seleccionar L Ligado ou Desligado. Esta opção
permite-lhe configurar se pretende ou não ser
notificado do estado e envio das suas mensagens:
enviada com êxito para o destinatário, ou não enviada
com êxito. 

Esta funcionalidade depende da subscrição. 

Assinatura
Pode seleccionar L Ligado ou Desligado (A
predefinição é Desligado). Se definido como Ligado,
abre um editor onde pode introduzir a sua assinatura.
A assinatura será adicionada à parte final da sua
mensagem antes de a enviar para o destinatário. 

Se o SMS for demasiado longo depois de adicionar a
assinatura, a assinatura será ignorada. 

Pode premir L Alte
armazenamento pref
SIM (predefinição) ou

MMS
Este menu permite-
MMS e personaliza
opções disponíveis in
Perfis
Pode seleccionar ou e
Visibilidade reme
Pode premir L Alte
Ligado ou Desligado. É
que a sua identidad
enviado.
Prioridade
Esta opção permite-l
do seu MMS. 
(predefinição) ou Alta
Relatório de entr
Pode premir L Alte
Ligado ou Desligado. Q
relatório será enviad
entregue ao destinatá
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Mensagens

Relatório de leitura
Pode premir L Alterar para definir esta opção como
Ligado ou Desligado. Quando definido como Ligado, um
relatório será enviado para o avisar se o MMS foi lido
pelo destinatário. 
Hora de expiração
Permite-lhe seleccionar a duração durante a qual os
seus MMS serão guardados no centro de MMS. Pode
escolher entre 6 horas, 12 horas, 1 dia, Uma semana
ou Máximo (predefinição). 
Recuperação
Permite-lhe seleccionar Automático, Diferido, Auto. em
rede doméstica ao descarregar as mensagens MMS.



Meus ficheiros

Enviar Enviar o ficheiro seleccionado por
th e por MMS.

 copiar o ficheiro seleccionado
tra pasta.
idêntico ao copiar, mas o

o original será apagado.
nome: modificar o nome do

o seleccionado.
s: visualizar informação
da da foto seleccionada como,
exemplo, data de última
cação, tamanho do ficheiro, etc. 

 como ID de contacto: se
onar esta opção, a lista da
 será visualizada. Depois de ter

onado um contacto da agenda,
L Seleccionar para associar a
 ao contacto seleccionado. 

s disponível para uma imagem
*220 ou inferior.
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8. Meus ficheiros

Este menu permite-lhe guardar os ficheiros em pastas
diferentes (Imagens, Vídeos, Sons, Outros) para facilitar
uma gestão mais eficiente dos ficheiros no seu telefone
e no cartão de memória. Para além disso, pode obter
informação sobre o seu telefone e cartão de memória
como, por exemplo o número de ficheiros, memória
utilizada, percentagem de memória utilizada através da
opção Estado da memória. 

Imagens
Quando entra neste menu, as fotos que tirou
utilizando a câmara do telefone assim como imagens
que tenha descarregado através de MMS, WAP, BT
ou USB serão visualizadas numa lista. 
1. Seleccione Meus ficheiros > Imagens e prima , para

entrar no menu.
2. Prima L Opções para realizar as seguintes

operações num ficheiro seleccionado:

Opções Descrição

Ver Ver a imagem no ecrã inteiro.

Bluetoo

Avançadas Copiar:
para ou
Cortar: 
ficheir
Mudar 
ficheir
Detalhe
detalha
por 
modifi

Utilizar Definir
selecci
agenda
selecci
prima 
imagem

Apena
de 176
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 pastas disponíveis incluem: 

neste menu, os vídeos que gravou
ara do telefone assim como vídeos

rregado através de MMS, WAP, BT
sualizadas numa lista.
eus ficheiros > Vídeos e prima , para
nu.
Opções para realizar as seguintes
m ficheiro seleccionado:

avegar pela pasta seleccionada.

udar nome: modificar o nome da
asta seleccionada.
etalhes: ver informação detalhada

obre a pasta seleccionada.

pagar a pasta seleccionada.

eleccionar Vista lista ou Vista grelha.

rdenar as imagens e pastas por nome
u data.

escrição

eproduzir o vídeo seleccionado.
Meus ficheiros

3. As opções de

Vídeos
Quando entra 
utilizando a câm
que tenha desca
ou USB serão vi
1. Seleccione M

entrar no me
2. Prima L 

operações nu

Definir como fundo: se a foto
seleccionada for de um tamanho
176*220 ou inferior, será visualizada
como fundo no seu tamanho original.
Se for maior do que 176*220, será
redimensionada em conformidade. 

Apagar Apagar a imagem seleccionada.

Apresentação 
de 
diapositivos

Se seleccionar esta opção, o ecrã irá
apresentar a visualização em ecrã
inteiro de todas as imagens sob a
forma de apresentação de diapositivos
a cada 4 segundos. Prima qualquer
tecla para sair do modo de
apresentação de diapositivos. 

Alterar vista Pode seleccionar a visualização das
imagens em Vista lista, Vista grelha ou
Ecrã completo.

Ordenar Ordenar as imagens e pastas por
nome, data ou tamanho.

Seleccionar
vários

Seleccionar um a um: seleccionar a
imagem uma a uma e, de seguida
Cortar, Copiar ou Apagar as imagens.
Seleccionar tudo: seleccionar todas as
imagens e então Cortar, Copiar ou
Apagar as imagens.

Abrir N

Avançadas M
p
D
s

Apagar A

Alterar vista S

Ordenar O
o

Opções D

Reproduzir R



Meus ficheiros

3. As opções da pasta e as suas operações são as
 menu Imagens.
uzidos no meio do ecrã. A barra
a no topo do ecrã. As operações
a reprodução de vídeos são as

enu, os sons que tiver guardado
vés de MMS, WAP, BT ou USB
ma lista. 

ficheiros > Sons e prima , para

ação

ar reprodução.

o de ecrã inteiro

ir demoradamente para
binar.

ir demoradamente para avanço
o.

regressar a um nível de menu
rior.

essar ao ecrã inactivo.
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mesma que as do
Os vídeos são reprod
de estado é visualizad
do teclado durante 
seguintes: 

Sons
Quando entra neste m
ou descarregado atra
serão apresentados nu
1. Seleccione Meus 

entrar no menu.

Enviar Enviar o ficheiro seleccionado por
Bluetooth e por MMS.

Avançadas Copiar: copiar o ficheiro seleccionado
para outra pasta.
Cortar: idêntico ao copiar, mas o
ficheiro original será apagado.
Mudar nome: modificar o nome do
ficheiro seleccionado.
Detalhes: visualizar informação
detalhada do vídeo seleccionado como,
por exemplo, data de última
modificação, tamanho do ficheiro, etc. 

Apagar Apagar o vídeo seleccionado.

Alterar vista Pode seleccionar a visualização dos
ficheiros de vídeo em Vista lista, Vista
grelha.

Ordenar Ordenar os vídeos e pastas por nome,
data ou tamanho.

Seleccionar
vários

Seleccionar um a um: seleccionar os
vídeos um a um e, de seguida, Cortar,
Copiar ou Apagar os vídeos.
Seleccionar tudo: seleccionar todos os
vídeos e então Cortar, Copiar ou
Apagar os vídeos.

Tecla Oper

, Inici

L Mod

< Prem
rebo

> Prem
rápid

R Sair/
supe

) Regr
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a pasta e as suas operações são as
s do menu Imagens.

emória
acidade de memória total, a capacidade

zada e a capacidade de memória livre
e de memória total e a memória utilizada
el como no cartão de memória.

uma ranhura para cartão de memória
aumentar a memória do telefone. O
 os formatos FAT16 e FAT32 para

B, e suporta o formato FAT32 para
 GB.  Pode seleccionar Desinstalar
 segurança o cartão de memória do

ionar Formato para o formatar.
e de 2 GB, com vista a assegurar que
r reconhecido pelo telefone, ligue o
putador e formate-o em FAT32 antes
 primeira vez com o 9@9k.

Seleccionar um a um: seleccionar os
ficheiros de áudio um a um e, de
seguida, Cortar, Copiar ou Apagar os
ficheiros.
Seleccionar tudo: seleccionar todos os
ficheiros de áudio e então Cortar,
Copiar ou Apagar os ficheiros.
Meus ficheiros

2. Prima L Opções para realizar as seguintes
operações a um ficheiro seleccionado:

3. As opções d
mesma que a

Estado da m
É visualizada a cap
de memória utili
entre a capacidad
tanto no telemóv

Definições
O telefone tem 
micro SD para 
telefone suporta
capacidade de 1G
capacidade de 2
para remover em
telefone, e selecc
Para a capacidad
o cartão pode se
cartão a um com
de o utilizar pela

Reproduzir Reproduz o ficheiro de áudio
seleccionado.

Enviar As opções disponíveis são: por
Bluetooth e por MMS.

Avançadas Copiar: copiar o ficheiro seleccionado
para outra pasta.
Cortar: idêntico ao copiar, mas o
ficheiro original será apagado.
Mudar nome: modificar o nome do
ficheiro seleccionado.
Detalhes: visualizar informação
detalhada do ficheiro de áudio
seleccionado como, por exemplo,
data de última modificação,
tamanho do ficheiro, etc. 

Utilizar Pode definir o ficheiro de áudio:
Como toque ou Como ID de contacto. 

Apagar Apagar o ficheiro áudio
seleccionado.

Alterar vista Seleccionar Vista lista ou Vista grelha.

Ordenar Ordenar os ficheiros de áudio e
pastas por nome ou data.

Seleccionar
vários



Ferramentas

data de início, hora de início, hora de fim, data de fim,
e repetição.

ria para eventos estiver cheio, o
ar uma mensagem informando
spaço. 

 e hora, o telefone irá apresentar
data e hora seleccionadas. Pode
-las directamente. 

ximo de um evento é de 40

hora, 5 min. antes, 15 min. antes,
tes e Outros (a hora do lembrete
 si).
ção
iliza os seguintes métodos de
Diariamente, Semanal, Mensal e

ta e hora do seu telefone, o alerta
do com base na hora e data
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9. Ferramentas

Calendário
Este menu apresenta o calendário. Pode seleccionar
Vista diurna, Vista semanal e Vista mensal. Pode criar
novos encontros, visualizar a lista de encontros, apagar
ou modificar encontros no calendário. O calendário
guarda a data e hora do alarme de todos os eventos. Se
a data e hora actuais corresponderem à data e hora do
evento, o telefone irá emitir um alarme (se necessário)
e o ecrã irá apresentar uma mensagem para indicar que
tem um novo evento. 
Pode criar um máximo de 30 eventos. A lista irá
apresentar parte dos conteúdos. Assim que tiver
seleccionado um evento, pode premir , para
visualizar a informação detalhada.
1. Entre no menu.
2. As opções incluem: Ver dia, Ver semana, Novo

evento, Ir para data, Avançadas.
Adicionar novo evento
A lista de eventos será apresentada. Quando adicionar
um novo evento, necessita de introduzir a respectiva
informação do evento, tal como assunto, localização,

lembrete e método d

Se o espaço de memó
telefone irá apresent
que não existe mais e

Quando editar a data
a predefinição ou a 
editá-las ou confirmá

O comprimento má
caracteres. 

Lembretes
Nenhum lembrete, À 
1 hora antes, 1 dia an
pode ser definida por
Método de repeti
O telefone disponib
repetição: Uma vez, 
Anualmente.

Quando alterar a da
seguinte será repeti
alteradas do telefone.
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s seus próprios tons de toque e
tom de toque para ser o aviso de
r definido o alarme e desligado o
e aviso será novamente reposto para
inais de fábrica. Isto não se aplica se
e que escolheu for um dos toques
seu telefone.

ite-lhe criar, guardar e gerir eventos
refas.    

ite-lhe criar uma nova tarefa. Existem
: Telefone e Tarefa. Seleccione <Nova
 LAdicionar para aceder às seguintes

eleccione um tom de alarme.

eleccione Ligado ou Desligado.

Permite-lhe optar entre Telefone ou
Tarefa. 

Crie um assunto para a sua tarefa.
Ferramentas

Quando desligar o telefone, o aviso do organizador será
adiado até à próxima vez que ligar o telefone. Para
eventos repetidos, apenas será alertado para o mais
recente. 

Alarme
Este telefone suporta um alarme de 24 horas.
As opções disponíveis são:

Se transferiu o
seleccionou esse 
alarme, após te
telefone, o tom d
as definições orig
o tom de toqu
predefinidos do 

Tarefa
Este menu perm
na sua lista de ta

Nova tarefa
Este menu perm
2 tipos de tarefas
tarefa> e prima
opções:

Opções Descrição

Alarme 
simples

Um alarme simples toca apenas uma
vez. Defina o estado do alarme para
Ligado ou Desligado premindo L

Alterar. Quando definido para Ligado,
necessita de especificar a hora do
alarme e premir , ou L OK para
confirmar.

Alarme 
recorrente

Um alarme recorrente toca consoante
o dia que especificou numa semana.
Por exemplo, se premir , para
seleccionar Domingo e Segunda, o
despertador irá tocar todos os
Domingos e Segundas. 

Tom do 
alarme

S

Sonolência S

Telefone/
Tarefa

Assunto



Ferramentas

Gerir tarefas
e gerir as suas tarefas. Seleccione
Opção para aceder às seguintes

i uma calculadora incorporada.
s com o teclado.

 a tarefa ou telefonar ao contacto,
endendo se é a Tarefa ou
fone. 

inale a tarefa como terminada ou
 assinale se a tarefa não tiver sido
inada.

te a tarefa seleccionada.

gue a tarefa seleccionada.

escrição

omar

ubtrair

ultiplicar

ividir
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Depois de ter concluído a edição, prima L para
Guardar a sua nova tarefa e prima LOK para sair. 

Este menu permite-lh
uma tarefa e prima L
opções: 

Calculadora
O seu telefone possu
Introduza os número

Número de 
telefone 
(Disponível 
apenas em 
Telefone)

Prima OK para introduzir
directamente o número de telefone
ou prima L Opções para:
•  Consultar contactos: visualize a 

lista de contactos para ligar.
•  Guardar: guarde a tarefa. 

Apresentar 
quando 
inactivo

Defina Ligado ou Desligado para
escolher se o evento será
apresentado no ecrã em modo
inactivo.

Definir 
lembrete

Prima OK para introduzir a data do
lembrete ou prima L Opções para: 
• Definir: defina a data e hora do 

aviso
• Guardar: guarde o lembrete.

Data do 
lembrete

Defina a data do aviso.

Hora do 
lembrete

Defina a hora do aviso.

Ver/Chamada Ver
dep
Tele

Marcar como 
(não) feito

Ass
não
term

Editar Edi

Apagar Apa

Opções D

+ S

- S

> M

< D
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ernacional
rnacional permite-lhe consultar o
incipais cidades do mundo. Pode
ctivar a visualização do relógio no
 do relógio premindo L Alterar para
ado e Desligado.

cais
so horário local. O ecrã apresenta um
m a data e hora actuais. Um realce

indica a zona actual no mapa e uma
resenta a visualização com “GMT” e
s.
om a tecla < / > para actualizar outras
tempo real.
eguintes opções:

Escolha o fuso horário actual como
definição local.

Abra o ecrã do editor de hora.

Active ou desactive a hora de verão. 

Abre um ecrã de informação com
uma lista de cidades no fuso horário
actualmente realçado.
Ferramentas

O comprimento máximo dos números e o resultado é
de 7 dígitos. O resultado da calculadora é indicado.

Gravador de voz
Este menu permite-lhe gravar um memo de voz.
A partir do menu principal, seleccione Ferramentas >
Gravador de voz.
Para iniciar a gravação, prima L Opções e seleccione
Novo episódio ou ,. Durante o processo, a tempo de
gravação será apresentado em tempo real. Para parar a
gravação, prima R e o ficheiro será guardado em
Meus ficheiros > Sons. 

Relógio int
O relógio inte
horário das pr
activar ou desa
submenu Estado
alternar entre Lig

Definições lo
Para definir o fu
mapa-mundo co
vertical a verde 
barra de texto ap
as cidades actuai
Mova o realce c
informações em 
Pode aceder às s

, ou L Opções 
> Calcular

Igual a.

* Para alternar entre valores
negativos e positivos.

L Opções > % Adicione um símbolo de
percentagem.

L Opções 
> Modular

Calcule o resto de uma divisão.

# Adicione um ponto decimal.

Seleccionar

Definições de 
hora

Hora de 
Verão

Lista de 
cidades



Ferramentas

Definições estrangeiras Necessita de introduzir o Tipo de conversão, Quantia
e 1 e Unidade 2. Prima + ou -

 diferentes caixas de introdução.

crescente
 semelhante ao despertador, à

 alertado relativamente ao tempo
irá emitir um alarme no final da
e. O tom de alarme é o mesmo

e 1 minuto. O formato do tempo
 máximo que poderá introduzir
s 59 segundos. 
em decrescente premindo a tecla
ra iniciar ou editar o editor de
ontagem decrescente, prima L

prima L Opções para continuar
ir do menu premindo R Voltar.

ontagem decrescente irá ligar-se
emitir um alarme no final da
 se o seu telefone se encontrar no
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Para definir o fuso horário estrangeiro. As operações e
opções são as mesmas de Fuso horário local. Contudo,
a opção Definir hora não está disponível no menu. 

Alternar local/estrangeiro
Seleccione L Alterar. Prima L ou OK para alternar a
hora entre os relógios local e estrangeiro.

Cronómetro
O seu telefone possui um cronómetro e a unidade
mínima é 0,1 segundos.
A hora de início é 00:00.0, no formato “mm:ss.n”, em
que mm representa os minutos do cronómetro, que
poderão ser qualquer número entre 0 e 59; ss
representa os segundos, um número entre 0 e 59; n
representa 0.x segundos, sendo que o x representa
qualquer número de 0 a 9. O cronómetro irá iniciar a
contagem do tempo quando premir L Iniciar ou ,.
Para colocar a contagem do tempo em pausa, prima
L Pausa, para retomar, prima L Aceder, para parar
a contagem do tempo, prima R Parar.

Conversor de unidades
Esta aplicação permite-lhe converter diversos tipos de
unidades, tais como a taxa de câmbio, área, energia,
massa, potência, pressão, temperatura e volume.

1, Quantia 2, Unidad
para alternar entre as

Contagem de
Esta função é muito
excepção de que será
restante e o telefone 
contagem decrescent
do seu despertador.
O tempo mínimo é d
é hh:mm:ss e o tempo
é 23 horas 59 minuto
Pode iniciar a contag
, ou L Opções pa
hora. Para parar a c
Pausa, para reiniciar, 
ou reiniciar e pode sa

O temporizador de c
automaticamente e 
contagem decrescente
modo inactivo.
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/- para seleccionar um número
ta negra e, em seguida, premir L

izar as seguintes operações:

bra o editor de números de telefone
ara editar o número seleccionado na

ista negra.

pague o número seleccionado na
ista negra.
Ferramentas

Firewall
Esta função proporciona um método simples e rápido
para evitar chamadas e SMS incómodas. A lista negra
contém uma lista de números de telefone dos quais
não pretende receber chamadas ou SMS.
Seleccione Ferramentas > Firewall > Activar e escolha
entre as seguintes opções:
• SMS
• Chamada recebida
• SMS e chamada recebida
• Desligado
Para adicionar números de telefone à lista negra,
seleccione Lista negra, prima LAdicionar ou OK em
Adicionar novo e, em seguida, realize as seguintes
operações:

Pode premir +

específico na lis
Opções para real

Opção Operação

Novo
número

Abra o editor de números de
telefone, introduza o novo número e
guarde o número na lista negra.

Contactos Abra a agenda e seleccione um
número de telefone que pretende
guardar na lista negra.

Alterar A
p
l

Apagar A
l



Contactos

Criar contactos
ontacto no cartão SIM/telefone:

cto, deve introduzir pelo menos
ne.

Prima , e seleccione
Contactos > Ver Contactos >
<Adicionar novo>

Introduza as seguintes
informações para os
contactos do cartão SIM.
� Nome
� Número
Introduza as seguintes
informações para os contactos
da agenda do telefone.
� Nome
� Telemóvel
� Casa
� Escritório e etc.

Prima L Guardar.
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10. Contactos

O seu telefone possui duas agendas. A Agenda SIM
está situada no seu cartão SIM e o número de entradas
que pode memorizar depende do cartão SIM. A
segunda agenda (Agenda inteligente) está integrada na
memória do telefone e pode memorizar um número
máximo de 1.000 cartões de nomes (um cartão de
nome pode ser composto por um nome, 4 números de
telefone, grupos, endereço de e-mail, morada e código
postal) etc.
O cartão SIM é a agenda predefinida, embora as
entradas das duas agendas sejam combinadas,
ordenadas e apresentadas como uma lista. Quando
adicionar um novo contacto à sua agenda, o novo
contacto será adicionado apenas à agenda que
seleccionou.

Pode memorizar até 1.000 cartões de nomes, desde
que outras funções no telefone, tal como o
Organizador, Calendário, Sons, Imagens e Vídeos,
etc. não utilizem uma grande quantidade do espaço de
memória do telefone.

Para criar um novo c

Para criar um conta
um número de telefo

Introduzir novo 
contacto

Introduzir detalhes 
de contacto

Guardar o novo 
contacto 
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efina Móvel, Casa ou Escritório
omo o número predefinido (se
stiver no registo do telefone).

nvie o registo seleccionado: por SMS
u por Bluetooth.

opie a entrada do telefone para o
artão SIM.

opie a entrada do cartão SIM para o
lefone.

emelhante a copiar, mas o registo
riginal será apagado após ter sido
opiado.

emelhante a copiar, mas o registo
riginal será apagado após ter sido
opiado.

dicione uma ID de imagem ao
ontacto. Esta opção só se encontra
isponível para os contactos da
genda do telefone.

eleccione um contacto de cada vez
u seleccione todos os contactos.
Contactos

Pode escrever o que pretender na maior parte dos
campos, o que significa que pode introduzir dados
alfanuméricos utilizando as funções de introdução de
texto do seu telemóvel (para obter mais informações
acerca da introdução de texto, consulte “Introdução
de texto e números" na página 18).

Opções da agenda
Na agenda, pode visualizar os detalhes de um contacto
seleccionando-o e premindo L Opções para realizar
as seguintes operações:

Opções Descrição

Ver Visualize os detalhes do contacto
seleccionado.

Enviar
mensagem

Envie um SMS ou MMS para o
contacto.

Marcar Telefone para o contacto.

Marcação 
mãos livres

Telefone para o contacto com o modo
mãos livres.

Apagar Apague o contacto.

Adicionar à 
lista negra

Adicione o contacto à lista negra.

Aceder a Aceda a um site Web no registo (se
disponível).

Número 
predefinido

D
c
e

Enviar
Contacto

E
o

Copiar 
para SIM

C
c

Copiar 
para 
telefone

C
te

Mover 
para SIM

S
o
c

Mover 
para 
telefone

S
o
c

Adicionar 
imagem

A
c
d
a

Seleccionar
vários

S
o



Contactos

Ver grupo

ve
-lhe definir 4 dos seus números
s com maior frequência. Pode
ente para um destes números

ectivo ícone ou imagem no ecrã,
ecessidade de entrar e percorrer a

Opções Descrição

Visualize, edite ou limpe o seu
próprio número de telefone.

Esta entrada da agenda SIM
permite-lhe seleccionar um dos
serviços disponíveis fornecidos
pelo seu operador e copiá-los
para a agenda seleccionada.

Marque o número do seu
fornecedor de serviços de
correio de voz.

Visualize o número de telefone
de emergência.

Marque o prefixo IP do seu
operador de rede.
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A função Ver grupo permite-lhe organizar os seus
contactos de modo a poder enviar mensagens a todos
os membros do grupo. A partir do menu Contactos,
seleccione Ver grupo e é apresentada a lista de grupos.

Ver
Seleccione um grupo e prima L Opções > Ver para
visualizar os membros do grupo.

Opções de grupo

Números especiais
Este menu permite-lhe manter uma lista de números
úteis, tais como os seus próprios números, números de
assistência, correio de voz e números de emergência.

Chamada bre
Esta função permite
preferidos e marcado
depois ligar rapidam
seleccionando o resp
eliminando assim a n
lista de contactos.

Opções Descrição

Ver Visualize os membros do grupo.

Mudar nome Mude o nome do grupo.

Enviar 
mensagem

Envie um SMS ou MMS a
membros de um grupo.

Reiniciar Restaure o grupo para as
predefinições.

Meu número

Números de 
assistência

Número do 
correio de voz

SOS

Número IP 
(apenas China e 
Hong Kong)
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orciona-lhe funções avançadas para
e editar os seus contactos:

Descrição

 de • Lista de contactos
predefinida: alterne a lista
de contactos entre SIM,
Telefone ou Todos.

• Local de contactos
predefinido: seleccione a
entrada do novo contacto
guardado na memória do
cartão SIM ou do telefone.

Copie todas as entradas para o
cartão SIM.

Copie todas as entradas para
Telefone.

Mova todas as entradas para o
cartão SIM. 

Mova todas as entradas para
Telefone.

 Apague todos os contactos.
Contactos

Pode editar uma lista de chamadas breves. Avançadas
Este menu prop
poder visualizar 

Entre no menu 
Chamada breve

Prima , para entrar no menu
principal a partir do modo
inactivo e seleccione
Contactos > Chamada breve.

Aceda à posição do 
ícone pretendido

Prima as teclas de navegação.

Adicione um 
número à 
localização 
seleccionada e, em 
seguida, visualize 
todos os contactos 
ou volte ao menu 
principal.

L Adicionar 
ou 
R Voltar

Seleccione um 
contacto da 
agenda.

Prima + ou -.

Confirme o 
contacto 
adicionado e 
adicione uma 
imagem ou cancele.

Prima L Seleccionar ou
R Voltar.

Opções

Seleccionar lista
contactos

Copiar para SIM

Copiar para 
telefone

Mover para SIM

Mover para 
telefone

Apagar todos os
contactos



Chamadas

o
-lhe limpar o histórico de
das feitas/Chamadas atendidas/
/Apagar tudo. Prima L

rmar a eliminação e R Voltar
ção.

hamada
e configurar as definições de

uma mensagem para o número
nado. Pode enviar por SMS ou

 lista de contactos e editar o
 se este estiver na lista de
s.

icionar o número de telefone à
egra, consulte “Firewall" na
5.

ão

ou desactivar a opção Resposta
uando esta função está ligada, a
a recebida será atendida
ticamente após 10 segundos.
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11. Chamadas

A grande maioria das opções descritas neste capítulo
são dependentes do operador e/ou de subscrição e
requerem um código PIN2 ou um código telefónico.
Para obter mais informações sobre códigos PIN,
consulte a secção “Segurança" na página 66.

Lista de chamadas
Este menu fornece-lhe uma lista de chamadas que não
atendeu, que atendeu e que realizou. As chamadas
incluem Todas as chamadas, Chamadas perdidas,
Chamadas atendidas e Chamadas feitas, as quais são
visualizadas por ordem cronológica com a chamada
mais recente no topo da lista. Seleccione uma
chamada de uma das listas e prima OK e, de seguida,
prima L Opções para aceder ao seguinte:

Limpar históric
Este menu permite
chamadas em: Chama
Chamadas perdidas
Seleccionar para confi
para cancelar a elimina

Definições de c
Este menu permite-lh
chamadas:Opções Descrição

Guardar Guardar o número se o número não
estiver na lista de Contactos.

Apagar Apagar o número seleccionado da lista.

Marcar Chamar o número seleccionado.

Enviar 
mensagens

Enviar 
seleccio
MMS.

Editar Abrir a
número
contacto

Adicionar à 
lista negra

Para ad
lista n
página 5

Opções Descriç

Resposta 
auto

Activar 
auto. Q
chamad
automa
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ID do emissor: para verificar a
definição do seu operador de
apresentar a identidade do seu
chamador.

sta funcionalidade depende da rede/
ubscrição.

Definições de custo: esta opção
apenas está disponível quando a
informação de valor está incluída no
seu cartão SIM. Pode ver
informação sobre a chamada actual
e sobre chamadas recentes. Tem de
introduzir um código PIN2 para
gestão, crédito de custo máximo e
taxa de unidade. 

efinir as seguintes opções de desvio
e chamadas: Todas chamadas de voz,
 fora de alcance, Se sem resposta, Se
upado. 
Quando Todas chamadas de voz
estiver activado, todas as chamadas
recebidas serão desviadas para o
número predefinido sem nenhum
lembrete. 
Chamadas

Resposta
qualquer 
tecla

Activar ou desactivar a opção Resposta
qualquer tecla. Quando esta função
está activada, pode atender chamadas
recebidas premindo qualquer tecla,
com excepção da tecla ), R.

Lembrete
de minuto

Seleccione Ligado ou Desligado para
activar ou desactivar o lembrete de
minuto durante uma chamada. A
predefinição é Desligado e a definição
predefinida é de 45 segundos.

Serviços de 
chamadas

As opções disponíveis incluem:
• Hora da chamada: apresenta a

duração das suas chamadas e os seus
valores: Última chamada, Total de
chamadas recebidas, Total de
chamadas feitas e Total de chamadas.

• Chamada em espera: seleccione
Activar ou Cancelar, ou verifique o
Estado.

Esta funcionalidade depende da rede/
subscrição.

• ID pessoal: seleccione Mostrar ou
Ocultar ou Definir por rede para
determinar se o seu número de
telefone ou identidade será ou não
apresentado ao destinatário.

•

E
s

•

Desvio de 
chamadas

D
d
Se
oc
•



Chamadas

 em atenção que esta operação
s suporta chamadas GSM. 

os de chamadas que pode barrar
 seguintes:
s chamadas feitas
s chamadas internacionais
as aqui e casa
s chamadas recebidas
bida quando no estrangeiro
ém pode verificar o Estado
ento de chamadas ou Cancelar
ento. 

configurar a opção de
cação automática como Ligado
sligado. Quando define a opção
 e a pessoa a quem pretende
ar não atender, ser-lhe-á
tado se pretende remarcar ou
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• Quando Se fora de alcance estiver
ligado, as chamadas recebidas serão
desviadas para o número
predefinido quando o utilizador
não estiver ligado à rede. 

• Quando Se sem resposta estiver
ligado, as chamadas recebidas serão
desviadas se o utilizador não
atender. 

• Quando Se ocupado estiver ligado,
as chamadas serão desviadas se o
utilizador já estiver a utilizar a
linha ou se a chamada for rejeitada.

• Também pode verificar o Estado
dos seus desvios de chamadas ou
Cancelar tudo relativamente aos
desvios de chamadas.

Barrar 
chamadas

Este menu permite-lhe limitar a
utilização do seu telefone para
chamadas específicas através da
prevenção da recepção ou realização de
diferentes tipos de chamadas. Para
activar o barramento de chamadas,
tem de introduzir um código de limite
de comunicação. Este código PIN2 irá
então ser enviado para a rede para
validação.

Tenha
apena

Os tip
são os
� Toda
� Toda
� Apen
� Toda
� Rece
Tamb
barram
barram

Remarcar 
auto

Pode 
remar
ou De
Ligado
telefon
pergun
não.
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odificar todos os modos, excepto os
ncio. Estes 2 modos apenas podem ser
lizados.
us respectivos parâmetros são os

� Carro � Voo 

� Reunião � Exterior

Volume do 
toque Nível 9

Toques Predefinição

Tipo de aviso Toque

Som das teclas Ligado

Nível da luz de 
fundo Alto
Definições

12. Definições

Pode configurar o seu telemóvel Xenium 9@9k para
melhor se adaptar às suas preferências de utilização.
Pode configurar as seguintes definições: Geral, Visor,
Sons e Conectividade.

Geral

Perfis
O seu telemóvel foi pré-configurado com os seguintes
modos: 

Pode activar e m
modos Voo e Silê
activados e visua
Os perfis e se
seguintes:Aceder ao 

menu
Prima , para aceder ao menu principal
a partir do modo inactivo e seleccione
Definições.

Seleccionar 
um menu 
de 
definições

Prima < ou >.

Aceder às 
opções de 
menu

Prima + ou -.

� Pessoal 
(predefinido)

� Casa 

� Silêncio

Pessoal



Definições

Carro Volume do Casa Volume do 
toque Nível 4

Toques Predefinição

o de aviso Toque

 das teclas Desligado

el da luz de 
fundo Alto

olume do 
toque Silêncio

Toques Predefinição

o de aviso Vibrar

 das teclas Desligado

el da luz de 
fundo Médio
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toque Nível 8

Toques Predefinição

Tipo de aviso Tocar e vibrar

Som das teclas Desligado

Nível da luz de 
fundo Máximo

Voo Volume do 
toque Silêncio

Toques Predefinição

Tipo de aviso Desligado

Som das teclas Desligado

Nível da luz de 
fundo Alto

Tip

Som

Nív

Reunião V

Tip

Som

Nív
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definições
íveis incluem:

Prima + ou -.

Prima L Opções. Pode
seleccionar:
• Activar: para activar o perfil.
• Personalizar: para modificar a

definição no perfil.

Descrição

Seleccione de entre os 9 níveis de
volume.

Seleccione o toque para Chamadas
de contactos, Outras chamadas,
Alarme, Calendário, Mensagens
ou Difusão celular.

Seleccione um tipo de aviso:
Apenas toque, Apenas vibrar,
Tocar e vibrar, Vibrar e depois
tocar ou Nenhum.

Coloque o som das teclas na
posição Ligado ou Desligado.
Definições

Selecção de perfil
Para seleccionar um perfil diferente:

Personalizar 
As opções dispon

Exterior Volume do 
toque Nível 9

Toques Predefinição

Tipo de aviso Tocar e vibrar

Som das teclas Desligado

Nível da luz de 
fundo Máximo

Silêncio Volume do 
toque Silêncio

Toques Predefinição

Tipo de aviso Nenhum

Som das teclas Desligado

Nível da luz de 
fundo Médio

Aceda ao menu 
Perfis

Prima , para aceder ao menu
principal a partir do modo
inactivo e seleccione Definições >
Geral > Perfis. 

Seleccione o 
perfil 
pretendido.

Aceda ao menu 
Opções

Opções

Volume do 
toque

Toque

Tipo de aviso

Som das teclas



Definições

Formato da data: defina o
formato da data como AAAA/
MM/DD, AAAA.MM.DD,
DD.MM.AAAA, AAAA-MM-DD
ou DD-MM-AAAA.
Hora de activação: defina uma
hora para ligar o telefone. Pode
seleccionar Ligado ou Desligado.
Se seleccionar Ligado, tem de
introduzir a hora a que pretende
que o seu telemóvel seja ligado. 
Hora de desactivação: idêntico
ao anterior.

Protecção PIN: seleccione
Ligado ou Desligado. Se
seleccionar Ligado, tem de
introduzir o código PIN
quando liga o telefone. 

 código PIN predefinido
epende da rede do seu operador.
ontacte o seu operador para
bter informações sobre o PIN.
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Este menu permite-lhe configurar algumas definições
gerais:

Nível da luz de 
fundo

Seleccione um nível da luz de
fundo: Máximo, Alto, Médio,
Baixo

Opções Descrição

Idiomas Defina o idioma de apresentação
do telefone.

Hora e data • Apresentar hora: seleccione
Ligado ou Desligado. Se
seleccionar Ligado, a
informação de hora será
apresentada no ecrã inactivo.

• Fuso horário: aceda ao menu
Relógio internacional e altere
o fuso horário.

• Definir hora: defina a hora no
formato HH:MM.

• Definir data: defina a data.
• Formato da hora: defina o

formato da hora como 24
horas ou 12 horas.

•

•

•

Segurança •

O
d
C
o
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r o seu telefone com diferentes
ã:

Pode verificar o estado da
memória de Contactos,
Mensagens e Meus ficheiros. Pode
também verificar o estado da
memória do cartão de memória se
este tiver sido inserido.

 Seleccione para activar ou
desactivar esta função.

Restaure as definições do seu
telefone para os valores
predefinidos. 

escrição

oloque o fundo de ecrã na posição
igado ou Desligado.

eleccione de entre os 4 níveis da luz de
ndo. Pode seleccionar o nível da luz

e fundo ao premir as teclas + ou -.
rima , ou L para confirmar. 
Definições

Visor
Pode configura
definições de ecr

• Alterar PIN: modifica o código
PIN.

• Alterar PIN2: modifica o
código PIN2.

• Protecção: pode proteger
informação importante tais
como mensagens e contactos no
seu telefone ao activar a
protecção. Pode também alterar
a palavra-passe de protecção.

A palavra-passe de protecção
predefinida é 0000.

Atalhos Apresenta uma lista de funções de
atalho. Pode configurar uma nova
tecla de atalho, estabelecendo uma
ligação entre uma determinada
função e uma tecla numérica ou
de navegação. Pode também
alterar ou apagar uma tecla de
atalho existente.

Armazenamento
predefinido

Defina o local de armazenamento
predefinido para Câmara, Vídeo
ou Gravador de voz: Memória do
telefone ou Cartão de memória.

Estado da 
memória

Bloqueio auto de
teclas

Predefinições

Opções D

Fundo C
L

Nível da 
luz de 
fundo

S
fu
d
P



Definições

os seus próprios toques e tiver
es toques como aviso de alarme,
arme e desligar o telefone o toque
lterado novamente para as
ca originais. Isto não se aplica se
u for um que faça parte das
elefone.

porta a tecnologia sem fios
do a ligação a um dispositivo
tível. Para garantir a

e entre dispositivos Bluetooth,
ricantes de outros dispositivos. A
pode sofrer interferências de

Duração Seleccione a duração da luz de fundo Som das Coloque o som das teclas na posição
 ou Desligado.

ione de entre 3 sons de
ador. Pode também seleccionar
ado.

ue a advertência na posição
 ou Desligado.
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Sons
Pode definir o seu telefone para funcionar com
diferentes perfis de som. Para mais informações,
consulte “Conectividade" na página 68.

Se tiver transferido 
seleccionado um dest
depois de definir o al
de alerta será a
predefinições de fábri
o toque que escolhe
predefinições do seu t

Conectividade

Bluetooth
O seu telefone su
Bluetooth, permitin
Bluetooth compa
interoperacionalidad
confirme com os fab
ligação Bluetooth 

da luz de 
fundo

de 60 segundos, 30 segundos e 15
segundos.

Saudação Coloque a saudação na posição Ligado ou
Desligado. Ao seleccionar Ligado, pode
editar a mensagem de saudação. 

O comprimento máximo da saudação é
de 20 palavras em chinês ou 50
caracteres em português.

Opções Descrição

Tipo de 
aviso

Pode seleccionar Apenas toque, Apenas
vibrar, Tocar e vibrar, Vibrar e depois tocar
ou Nenhum.

Toques Seleccione o toque para Chamadas de
contactos, Calendário, Mensagens,
Difusão celular, Alarme e Outras
chamadas.

Volume do 
toque

Seleccione de entre os 9 níveis de
volume.

teclas Ligado
Som 
obturador

Selecc
obtur
Deslig

Pouca 
carga

Coloq
Ligado
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presenta os dispositivos Bluetooth
os quais pode estabelecer uma
gação.
ode seleccionar o dispositivo
retendido ao premir L na lista de
ispositivos. Pode também abrir o
enu Opções do dispositivo. As

pções são: 
igar/desligar (se aplicável)
rocurar ficheiros (se aplicável)
ctivar/desactivar estéreo (se aplicável)
udar nome

pagar

eleccione para apresentar mais
nções:
Meu nome: edite o nome do
dispositivo
Visibilidade: opte por exibir ou
ocultar o dispositivo alternando
entre Ligado ou Desligado
Meus perfis: lista os perfis
disponíveis do telefone
Definições

obstruções como paredes ou outros dispositivos
electrónicos.
Para utilizar a ligação Bluetooth, o dispositivo com o
qual pretende estabelecer uma ligação tem de suportar
a função Bluetooth. Contacte o fabricante do
dispositivo ou a sua documentação anexa.
Estabelecer uma ligação Bluetooth
Para activar, prima , para aceder ao menu principal a
partir do modo inactivo e de seguida seleccione
Conectividade > Bluetooth. No ecrã Bluetooth,
seleccione Activar. De seguida, seleccione Procurar
dispositivos. Quando a lista de dispositivos for
apresentada, prima L para seleccionar o dispositivo
com que pretende estabelecer uma ligação.

Se não pretende utilizar a função Bluetooth durante
algum tempo, deve desactivá-la de modo a conservar a
carga da bateria.

Menu Bluetooth

Opções Descrição

Activar Coloque a função Bluetooth na
posição Ligado ou Desligado. 

Procurar 
dispositivos

Procure dispositivos externos aos
quais pode estabelecer uma ligação.

Meus 
dispositivos

A
a
li
P
p
d
m
o
L
P
A
M
A

Definições S
fu
•

•

•



Definições

Ao procurar um dispositivo, é-lhe apresentada uma Além disso, o seu telefone pode estabelecer ligações de
 Ferramentas de telemóvel. A
cipal, seleccione Conectividade >
, pode ligar o seu telefone ao
de Bluetooth; seleccione USB,
fone ao computador através de
SB. O software do computador
 instantânea entre o seu telefone
r e permite-lhe fazer cópias de
ados de telemóvel e recuperar os
 computador, receber SMS e

o seu telemóvel.

cia estiver concluída, certifique-
u dispositivo de forma segura de
ções do seu computador.

de
 apresentado no ecrã inactivo. Se
az de identificar o nome da rede,
ndicativo do país e o código de
ecida.

om o modo de procura que
ionar Auto, a rede será procurada
leccionar Manual, a procura irá
ando confirmar o início da
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lista de quaisquer dispositivos encontrados nas
proximidades do seu telefone com Bluetooth
activado. Assim que seleccionar um dispositivo e for
estabelecida uma ligação, é-lhe solicitado que
introduza uma palavra-chave de modo a emparelhar
com o dispositivo Esta palavra-chave é fornecida pelo
fabricante do dispositivo Bluetooth. Para mais
informações, consulte a respectiva documentação. A
função de palavra-chave garante que apenas são
permitidas ligações legítimas ao seu dispositivo ou ao
dispositivo escolhido.
Definições de chamada
Para mais informações, consulte “Definições de
chamada" na página 60.
Definições de mensagem
Para mais informações, consulte “Definições de
mensagem" na página 43.

Função USB
Ligue o seu telefone a um computador através de um
cabo USB; o seu telefone irá funcionar como uma
unidade USB. Pode aceder ao seu cartão de memória
inserido no telefone. Pode transferir e descarregar
música, vídeos e imagens através do cabo USB e o
número de transferência de ficheiros é ilimitado até a
sua memória ficar cheia.

computador com as
partir do menu prin
Função USB > SINC
computador através 
pode ligar o seu tele
Bluetooth ou cabo U
oferece sincronização
e o seu computado
segurança dos seus d
dados guardados no
editar os contactos d

Quando a transferên
se de que remove o se
acordo com as instru

Definições da re
O nome da rede será
o telefone não for cap
ele irá apresentar o i
rede da rede desconh
Seleccionar rede
Varia de acordo c
seleccionou. Se selecc
imediatamente. Se se
começar apenas qu
procura. 
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os relativos ao browser podem ser
pção, incluindo os parâmetros WAP
h.

 até um máximo de 5 perfis WAP.
tilizar um dos perfis. Em simultâneo,
 ligar directamente ao endereço.

r para aceder às seguintes definições:
rfil: um nome para identificar o

 endereço numérico do servidor em
nn.nnn.nnn.
ero da porta no servidor. O número

e 0 (=9201).
 URL da página inicial.

pera: o tempo que o seu telefone
do ao WAP.
: seleccione a ligação HTTP ou WSP.
eccione um dos perfis CSD.
leccione um dos perfis GPRS.
cione CSD ou GPRS. 
Definições

Modo de procura
Pode seleccionar Auto ou Manual.
Redes preferidas
A lista de redes preferidas está armazenada no cartão
SIM. Esta especifica a prioridade pela qual o seu
telefone se irá registar à rede disponível durante o
registo automático. 
1. No modo inactivo, prima , para aceder ao menu

principal. 
2. Seleccione Definições > Conectividade > Definições da

rede > Redes preferidas e prima ,.
3. Prima , ou L Seleccionar para aceder à lista de

redes preferidas. A rede preferida mais utilizada
irá encontrar-se no topo da lista. L

4. Prima +/- para seleccionar uma determinada rede
e prima L Opções.

5. De seguida, pode escolher Inserir, Adicionar ao fim
ou Apagar a rede seleccionada.

Ligar GPRS
Esta opção permite-lhe definir o modo de ligação
GPRS durante a sessão PDP. Pode escolher qualquer
um dos seguintes:
• Sempre ligado
• Ligado durante sessão PDP

Browser
Vários parâmetr
definidos nesta o
e mensagens Pus
Perfis WAP
Pode configurar
Pode activar e u
pode editar ou
Seleccione Edita
• Nome de pe

servidor.
• Endereço IP: o

formato nnn.n
• Porta IP: o núm

é normalment
• Página inicial: o
• Tempo de es

permanece liga
• Tipo de ligação
• Perfis CSD: sel
• Perfis GPRS: se
• Portador: selec



Definições

Ligações

lhe monitorizar a quantidade de
ante a ligação GPRS.

ra introduzir um APN GPRS.

ra introduzir um nome de início
sessão.

ra introduzir a palavra-passe.
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Perfis CSD
Este menu permite-lhe configurar uma ligação CSD
(circuit switched data) à rede. As definições CSD
disponíveis são:

Perfis GPRS
Este menu permite-lhe configurar uma ligação GPRS
(General Packet Radio Service) à rede. As definições
GPRS disponíveis são:

Info GPRS
Esta função permite-
dados transferida dur

Opções Descrição

Nome de 
perfil

Para dar um nome ao perfil actual

Tipo de 
chamada

Para alternar entre Analógico ou
RDIS.

Marcar 
número

Para introduzir o número de
marcação do seu serviço WAP. 

Iniciar sessão Para introduzir um nome de início
de sessão.

Password Para introduzir a palavra-passe.

Opções Descrição

Nome de 
perfil

Para dar um nome ao perfil actual

APN Pa

Iniciar sessão Pa
de 

Password Pa
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ing internacional - Apresentado
do o seu telefone é registado numa
diferente da sua.

tar em GPRS - Existem 2 estados
S que são mutuamente exclusivos: a
GPRS está disponível mas não está a
utilizada; ou a rede GPRS está
nível e a ser utilizada. O ícone será
entado apenas quando estiver
ado em GPRS.

 - Indica que existe uma mensagem
S.

agem Push WAP - Indica que existe
mensagem push WAP. Aceda a

ser > Caixa de entrada Push  para
ltá-la.

io de voz- Indica mensagens de voz
ão foram ouvidas.

ertador - Indica que o despertador
ctivado.

ção - O seu telefone irá vibrar ao
er uma chamada ou quando o
rtador toca.
Ícones e símbolos

Ícones e símbolos
No modo inactivo, podem ser apresentados vários
ícones e símbolos no ecrã principal. Os ícones de
estado, rede e bateria são apresentados sempre. Os
restantes ícones são apresentados se a função estiver
disponível e não são apresentados caso a função não
esteja disponível.

Se o símbolo de rede não for apresentado, implica que
a rede poderá não estar disponível no momento. Caso
esteja numa área de má recepção, deslocar-se para um
local diferente poderá ajudar.

Rede - O ícone de rede é constituído por
2 partes. A parte esquerda indica se o
telefone já se encontra ou não registado
numa rede e a parte direita indica a
intensidade do sinal em 5 níveis (de sem
rede até mais forte).

Bateria - Indica o nível da bateria com 5
barras indicadoras de nível da bateria. Ao
carregar, é apresentado um ícone em
movimento.

Roam
quan
rede 

Regis
GPR
rede 
ser 
dispo
apres
regist

MMS
MM

Mens
uma 
Brow
consu

Corre
que n

Desp
está a

Vibra
receb
despe



Ícones e símbolos

ador auto da câmara - Indica
porizador automático da câmara
.

- Indica que pode tirar a
.

câmara - Indica que a função de
âmara está ligada.

vação - Indica que pode começar
 de vídeo.

vação - Indica que pode parar a
e vídeo.

S ligado - Indica que a gravação
m tamanho MMS está ligada.

S desligado - Indica que a
e vídeo em tamanho MMS está
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Firewall - Indica que a função de firewall
está activada

Chamada perdida - Indica que existe uma
chamada perdida.

Desvio de chamadas - Indica que a
função de desvio de chamadas está
activada.

Silêncio - Indica que o modo silêncio está
activado.

Resposta auto - Indica que a Resposta auto
está ligada.

Teclado bloqueado - Indica que o teclado
está bloqueado.

Cartão de memória - Indica que o cartão
de memória está a ser utilizado.

Bluetooth - A função está activada.

Vários disparos da câmara - Indica que a
câmara irá fazer 3 disparos múltiplos.

Modo nocturno da câmara - Indica que o
modo nocturno da câmara está ligado.

Temporiz
que o tem
está ligado

Capturar 
fotografia

Zoom da 
zoom da c

Iniciar gra
a gravação

Parar gra
gravação d

Vídeo MM
de vídeo e

Vídeo MM
gravação d
desligada.
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e o telefone num local seguro e
ha-o fora do alcance de crianças
as.
screver o código PIN. Em vez disso,
emorizá-lo. 

ne e retire a bateria, caso não pretenda
 um longo período de tempo.

igo PIN depois de adquirir o telefone
ções de restrição de chamadas.
epção do seu telefone cumpre com
s leis e regulamentos aplicáveis. No
, o seu telefone poderá causar
ência com outros dispositivos
r conseguinte, deve seguir todas as
e regulamentos locais quando estiver
móvel em casa, bem como noutros
lamentos relativos à utilização de
eículos e aviões são particularmente

o público tem-se centrado há algum
eis riscos para a saúde dos utilizadores
 pesquisa actualmente realizada em
das de rádio, incluindo a tecnologia

evista, tendo sido definidas normas de
ssegurar protecção contra exposição a
s de rádio. O seu telemóvel cumpre
Precauções
Ondas de rádio

O seu telemóvel é um transmissor e
receptor de rádio de baixa potência.
Quando está em funcionamento, envia e
recebe ondas de rádio. As ondas de rádio

transportam a sua voz ou os sinais de dados para uma
estação de base que está ligada à rede telefónica. A rede
controla a potência de transmissão do seu telefone.
• O seu telefone transmite/recebe ondas de rádio na

frequência GSM (900/1800/1900 MHz).
• A rede GSM controla a potência de transmissão

(0,01 a 2 watts).
• O seu telefone cumpre todas as normas de

segurança relevantes.
• A marca CE no seu telefone indica conformidade

com as directivas europeias de compatibilidade
electromagnética (Ref. 89/336/CEE) e baixa tensão
(Ref. 73/23/CEE).

O seu telemóvel é de sua responsabilidade. Para evitar
lesões pessoais e/ou noutras pessoas, assim como
danos no telefone, leia e siga todas as instruções de
segurança e alerte os outros quanto às mesmas quando
emprestar o seu telemóvel. Para evitar uma utilização
não autorizada do seu telefone:

Guard
manten
pequen
Evite e
tente m

Desligue o telefo
utilizá-lo durante
Altere o seu cód
e para activar op

A conc
todas a
entanto
interfer

electrónicos. Po
recomendações 
a utilizar o tele
locais. Os regu
telemóveis em v
rigorosos.
A preocupação d
tempo nos possív
de telemóveis. A
tecnologia de on
GSM tem sido r
segurança para a
energia de onda



todas as normas de segurança aplicáveis, bem com a principalmente se o veículo cumpre as regras de

or solicitado que desligue os
issão de rádio, tais como em
as onde ocorram explosões.
, junto do fabricante do seu
ue o equipamento electrónico
seu veículo não será afectado
e rádio.

er:
ne sempre a uma distância
do seu pacemaker quando o
ado, para evitar potenciais

efone no bolso da camisa.
lado oposto ao pacemaker para
s interferências.
 se suspeitar que há qualquer
.

 próteses auditivas
auditiva, consulte o seu médico
rótese, para saber se o seu
 a interferências devido a ondas
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Directiva 1999/5/CE relativa a equipamentos de rádio e
equipamentos terminais de telecomunicações.

Desligar sempre o telefone
Equipamento electrónico sensível ou
inadequadamente protegido poderá ser afectado por
energia de rádio. Esta interferência pode conduzir a
acidentes.

Antes de entrar num avião e/ou colocar o
telemóvel na sua mala: a utilização de
telemóveis em aviões poderá comprometer o

correcto funcionamento do mesmo, afectar a rede
telefónica móvel e poderá ser ilegal.

Em hospitais, clínicas e outros centros de
saúde e quando estiver nas proximidades de
equipamento médico.

Em áreas com uma atmosfera
potencialmente explosiva (por exemplo,
postos de abastecimento e também em áreas
onde o ar contém partículas de pó, como por
exemplo, pó de metais).

Num veículo que transporte produtos inflamáveis
(mesmo se o veículo estiver estacionado) ou um
veículo a gás de petróleo líquido (GPL), verifique

segurança aplicáveis.
Em áreas onde lhe f
dispositivos de transm
pedreiras ou outras áre

Certifique-se
veículo, de q
utilizado no 
pela energia d

Pacemakers
Se utiliza um pacemak
• Mantenha o telefo

mínima de 15 cm 
telefone estiver lig
interferências.

• Não transporte o tel
• Utilize o ouvido do 

minimizar potenciai
• Desligue o telefone

tipo de interferência

Utilizadores de
Se utiliza uma prótese 
e o fabricante da p
dispositivo está sujeito
de rádio.
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ra a rede. Ajustar a retroiluminação
or período de tempo, assim como
egação desnecessária dos menus
ra poupar a energia da bateria e
tonomia nas chamadas e em modo

s relativas à bateria
e é alimentado por uma bateria

o carregador especificado.
 bateria.
em abra a bateria.
que objectos metálicos (tais como
so) possam provocar curto-circuitos
da bateria.
siva exposição ao calor (>60 °C),
idos ou cáusticos.
tilizar apenas baterias e acessórios

is Philips pois a utilização de outros
ios poderá danificar o seu telefone,
velar-se perigosa e irá anular todos os
a do seu telefone Philips. A utilização
orrecto de bateria poderá também

osão.
Aperfeiçoamento de desempenho
Para aperfeiçoar o desempenho do seu telefone,
reduzir a emissão de energia de rádio, reduzir o
consumo de bateria e assegurar um funcionamento
suave, deve cumprir as seguintes directrizes:

Para uma utilização ideal e satisfatória do seu
telefone, deve utilizar o telefone na posição
normal (quando não usar o modo mãos
livres ou um acessório de mãos livres).

• Não exponha o seu telefone a temperaturas extremas.
• Trate o telefone com cuidado. Qualquer utilização

indevida resultará na anulação da Garantia
Internacional.

• Não mergulhe o telefone em qualquer líquido; se o
telefone estiver húmido, desligue-o, retire a bateria
e deixe que sequem durante 24 horas antes de os
voltar a utilizar.

• Para limpar o telefone, limpe-o com um pano
macio.

• Fazer e receber chamadas consome exactamente a
mesma quantidade de energia da bateria. No
entanto, o telemóvel consome menos energia
estando com ecrã inactivo quando guardado no
mesmo local. Se estiver com o ecrã inactivo e estiver
a deslocar-se, o seu telefone consome energia para
transmitir as informações de localização

actualizadas pa
para um men
evitar a nav
contribuirá pa
prolongar a au
de espera.

Informaçõe
• O seu telefon

recarregável.
• Utilize apenas 
• Não incinere a
• Não deforme n
• Não permita 

chaves no bol
nos contactos 

• Evite a exces
ambientes húm

Deve u
origina
acessór
pode re

direitos à garanti
de um tipo inc
causar uma expl



Certifique-se de que as peças danificadas são Norma EN 60950
quente ou após uma exposição
r exemplo, atrás de uma janela ou
l que aumente a temperatura da
ne, especialmente se tiver um
. Neste caso, deve ter cuidado ao
 e evitar utilizá-lo em ambientes
eriores a 40 °C.
localizada próxima do telefone e

biental
cuidado de cumprir os

os locais relativos à eliminação
is de embalagem, baterias gastas
usado e, sempre que possível,
 reciclagem.
teria e embalagem com símbolos
dos a promover a reciclagem e a
e eventuais resíduos.
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imediatamente substituídas por um técnico
qualificado e que são utilizadas peças sobressalentes
originais Philips.

Não utilize o seu telefone enquanto 
conduz

Falar ao telemóvel enquanto conduz reduz a
sua concentração, o que pode constituir uma
situação de perigo. Cumpra as seguintes
directrizes:

• Concentre toda a sua atenção na condução. Saia da
estrada e estacione antes de utilizar o telefone.

• Respeite os regulamentos locais dos países onde
estiver a conduzir e a utilizar o seu telefone GSM.

• Se deseja utilizar o seu telefone num veículo, instale o
kit de mãos livres que é especificamente concebido
para esse efeito.

• Certifique-se de que o seu telefone e o kit de
automóvel não obstruem os airbags nem outros
dispositivos de segurança instalados no automóvel.

A utilização de um sistema de alarme para accionar as
luzes do veículo ou buzinar para indicar chamadas
recebidas é proibida em estradas públicas em alguns
países. Consulte os regulamentos locais

No caso de tempo 
prolongada ao sol (po
pára-brisas), é possíve
caixa do seu telefo
acabamento metálico
pegar no seu telefone
com temperaturas sup
A tomada deve estar 
facilmente acessível. 

Protecção am
Tenha o 
regulament
dos materia
e telefone 

promova a respectiva
A Philips marcou a ba
padronizados destina
eliminação correcta d
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idade com os regulamentos locais e
s seus produtos usados com o lixo
al. A eliminação correcta do seu

rá prevenir potenciais consequências
ambiente e saúde humana.

 de conformidade da FCC
erações ou modificações não
provadas pela parte responsável pela
oderão anular o direito do utilizador
nto.
Marcação REEE nas instruções de 
utilização: "Informações ao 
consumidor"
Eliminação do produto usado
Este produto foi concebido e fabricado com materiais
e componentes de alta qualidade, que podem ser
reciclados e reutilizados. 

Sempre que este símbolo de caixote do
lixo com uma cruz em cima for anexado
a um produto, significa que o produto é
abrangido pela Directiva 2002/96/CE do
Parlamento Europeu.
Deve informar-se acerca dos sistemas
locais de recolha separada para produtos
eléctricos e electrónicos.

Aja em conform
não deite fora o
doméstico norm
produto usado i
negativas para o 

Declaração
Quaisquer alt
expressamente a
conformidade p
usar o equipame

O material da embalagem assinalado é
reciclável.

A entidade nacional de recuperação e
reciclagem de embalagens recebeu um
contributo financeiro.

O material plástico é reciclável (também
identifica o tipo de plástico).



A bateria parece sobreaquecer
m carregador inapropriado para
 telefone. Certifique-se de que

ssório original Philips fornecido

dentifica os números das 
idas
depende da rede e subscrição. Se
número do emissor, o telefone
a 1 ou Omitido em vez do
seu operador de rede para obter
re este assunto.

nviar mensagens de texto
ermitem a troca de mensagens

imeiro verifique se introduziu o
ntro SMS ou contacte o seu
r mais informações sobre este

 de que perde algumas 

ções de desvio de chamadas.

a a indicação INSIRA 

 SIM foi inserido correctamente.
ir, o seu cartão SIM poderá estar
 o seu operador.
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Resolução de problemas
O telefone não liga
Retire/reinstale a bateria. Depois, carregue o telefone
até o ícone da bateria ficar fixo. Desligue do
carregador e tente ligar novamente o telefone.

O telefone não regressa ao ecrã inactivo
Prima demoradamente a tecla para desligar a chamada
ou desligue o telefone, verifique se o cartão SIM e a
bateria foram correctamente instalados e volte a ligar
o telefone.

O símbolo de rede não é apresentado
Perdeu a ligação com a rede. Pode estar numa zona de
sombra (num túnel ou entre edifícios altos) ou fora da
área de cobertura da rede. Experimente ligar a partir de
um outro local, tente a ligação à rede (especialmente no
estrangeiro), verifique se a antena está bem posicionada,
caso o seu telemóvel tenha uma antena externa ou
solicite informações/assistência ao seu operador de rede.

O visor não reage (ou reage muito 
lentamente) quando prime uma tecla
O visor reage mais lentamente a temperaturas
extremamente baixas. Isto é normal e não afecta o
funcionamento do telefone. Leve o telefone para um
local mais quente e tente novamente. Noutros casos,
contacte o seu operador.

Pode estar a utilizar u
utilização com o seu
utiliza sempre o ace
com o seu telefone.

O telefone não i
chamadas receb
Esta funcionalidade 
a rede não enviar o 
apresentará Chamad
número. Contacte o 
mais informações sob

Não é possível e
Algumas redes não p
com outras redes. Pr
número do seu ce
operador para obte
assunto.

Tem a impressão
chamadas
Verifique todas as op

O visor apresent
CARTÃO.
Verifique se o cartão
Se o problema persist
danificado. Contacte
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Ao tentar utilizar uma funcionalidade do 
menu, o telemóvel apresenta NÃO 
PERMITIDO
Algumas funcionalidades dependem da rede. Por isso,
apenas estão disponíveis se a rede ou a subscrição as
suportar. Contacte o seu operador de rede para obter
mais informações sobre este assunto.

O seu telefone não carrega
Caso a bateria esteja totalmente descarregada, poderão
ser necessários alguns minutos de pré-carga (até 10
minutos em alguns casos) para o ícone de carga ser
apresentado no ecrã.
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Acessórios originais 
Philips

Alguns acessórios, tais como a bateria original e o
carregador, são incluídos como acessórios padrão na
embalagem do seu telemóvel. Poderão ser fornecidos
acessórios adicionais ou vendidos separadamente. O
conteúdo da embalagem poderá, por isso, variar.

Para maximizar o desempenho do seu telefone Philips
e para evitar invalidar a garantia, adquira sempre
acessórios originais Philips que são concebidos
especificamente para utilização com o seu telefone. A
Philips Consumer Electronics não poderá ser
responsabilizada por eventuais danos decorrentes da
utilização de acessórios não autorizados.

Carregador
Carrega a bateria numa tomada CA. Pequeno o
suficiente para transportar numa mala/carteira.

Kit de ligação de dados
Fornece ligação de dados simples ao seu telemóvel
Philips. O cabo USB permite a comunicação de alta
velocidade entre o seu telemóvel e o computador. O
software fornecido permite-lhe transferir imagens e
músicas e sincronizar os seus contactos e compromissos.

Auricular Deluxe
O botão de atendimento integrado oferece-lhe uma
forma simples de atender as suas chamadas.
Simplesmente atenda uma chamada recebida
premindo o botão ou prima demoradamente para
rejeitar a chamada.
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Declaração de marca 
comercial

T9® é uma marca comercial
da Tegic Communications
Inc.

Bluetooth™ é uma marca
comercial propriedade da
telefonaktiebolaget L M
Ericsson, Sweden e
licenciada à Philips.

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463
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 para não exceder os limites de
ais. Estas recomendações foram
on Protection) e IEEE (Institute
 de segurança para assegurar a

e medida conhecida como SAR
lemóveis utilizados pelo público
r 1g de tecido pela norma 1528

 recomendadas com o telemóvel
quência testadas. Embora a SAR
móvel durante o funcionamento
efone se destinar a funcionar em
lcançar a rede. Em geral, quanto
tência. 

rias posições, todos cumprem as
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Informações relativas à SA
(Taxa de Absorção Específ

Normas internacionais
ESTE TELEMÓVEL CUMPRE AS RECOMENDAÇÕES INTERNAC

EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO
O seu telemóvel é um transmissor e receptor de rádio. É concebido e fabricado
exposição a energia de radiofrequência (RF) definidos pelas normas internacion
estabelecidas pela ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiati
of Electrical and Electronics Engineers) que prevêem uma significativa margem
protecção de todas as pessoas, independentemente da idade e estado de saúde.

As recomendações ao nível da exposição para telemóveis utilizam uma unidade d
(Taxa de Absorção Específica). O limite SAR recomendado pelo ICNIRP para te
em geral é de 2,0 W/kg em média por 10 g de tecido e de 1,6W/kg em média po
da IEEE para a cabeça.

Os testes para a SAR foram realizados utilizando as posições de funcionamento
transmitindo no nível de potência mais alta certificado em todas as bandas de fre
seja determinada no nível de potência mais elevado, os níveis de SAR reais do tele
são normalmente inferiores ao valor SAR máximo. Isto deve-se ao facto de o tel
vários níveis de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para a
mais próximo estiver da antena de uma estação de base, menor será a saída de po

Embora se verifiquem diferenças entre os níveis SAR de vários telefones e em vá
normas de protecção internacional relativas à exposição a ondas de rádio. 
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@9k, quando testado em termos de
 e de 0,467 W/kg para a norma 1528

 chamada ao telemóvel ou utilizar um
abeça e do corpo.
Informações relativas à SAR (Taxa de Absorção Específica)

O valor SAR mais elevado para este telefone, modelo Philips Xenium 9
conformidade com a norma, foi de 0,59 W/kg para a recomendação ICNIRP
da IEEE.

Para limitar a exposição a ondas de rádio, recomenda-se reduzir a duração da
auricular. A finalidade destas precauções consiste em afastar o telemóvel da c



Declaração de 
conformidade

Nós, 
a Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen  518057
China

declaramos sob nossa responsabilidade que o produto
CT9@9k
Rádio Móvel Celular GSM 900/1800/1900
TAC: 35779401

à qual esta declaração diz respeito, está em
conformidade com as seguintes normas:

SEGURANÇA: EN 60950-1: 2001+A11:2004
SAÚDE: EN50360: 2001
CEM: ETSI EN301 489-7 v 1.2.1; ETSI EN
301 489-17 v1.2.1 
ESPECTRO: ETSI EN 301 511 v9.0.2; ETSI
EN 300 328 v1.6.1
 

Declaramos, através do presente documento que
todos os conjuntos de testes de rádio essenciais foram
realizados e que o produto acima mencionado está em
conformidade com todos os requisitos essenciais da
Directiva 1999/5/CE.
O procedimento de avaliação da conformidade
indicado no Artigo 10º e detalhado no Anexo V da
Directiva 1999/5/CE foi seguido em função dos
artigos 3.1 e 3.2 com o envolvimento da seguinte
Entidade Notificada: BABT, Balfour House,
Churchfield Road, Waltonon- Thames, KT12 2TQ.
Reino Unido
Marca de identificação: 0168

24 de Outubro de 2007

Gestor de Qualidade


