
o, omissão ou discrepância entre este
lizador e o produto descrito. O
a-se a ser ligado a redes GSM/GPRS.

 Prima demoradamente ).

os Introduza o número de telefone
e prima L para guardar.

Prima demoradamente a tecla
#.

Introduza o número de
telefone no teclado e prima (
para marcar.

s Prima ( no modo inactivo.
A opção Registos de chamadas
apresenta as Chamadas
perdidas, as Chamadas
marcadas e as Chamadas
recebidas recentes.
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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 err
manual do uti
dispositivo destin

Como ...+

Teclado
alfanumérico

Microfone

ecrã principal de
262 000 cores

Tecla de 
navegação e , Tecla para desligar

a chamada e ligar/
desligar o telefone

Tecla soft esquerda

Tecla para 
atender

Teclas de 
volume laterais - Tecla soft

direita

Parte traseira do 
telefone:
câmara de 2,0 
megapixéis Ranhura para cartão

Micro SD

Conector do 
auricular/
carregador/
porta USB

Ligar/desligar o
telefone

Guardar númer
na agenda

Bloquear/
desbloquear o 
teclado

Fazer uma 
chamada

Aceder a Registo
de chamadas
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oft
ft esquerda e direita L e R, localizadas na
ior do teclado, permitem-lhe seleccionar as
sentadas no ecrã imediatamente por cima
luindo opções durante a chamada. As
sociadas a estas teclas podem variar em
de com o contexto em que se inserem.

talhos Prima < no modo inactivo.

ompor Prima > no modo inactivo.

menu Prima + no modo inactivo.

menu Prima R.

te ao 
tivo

Prima ).
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Teclas s
As teclas so
parte super
opções apre
destas, inc
funções as
conformida

Atender uma 
chamada

Prima ( quando o telefone
tocar.

Terminar uma 
chamada

Prima ).

Rejeitar uma 
chamada

Prima ) quando o telefone
tocar.

Ajustar o volume 
do receptor

Prima as teclas de volume
laterais + ou - durante uma
chamada.

Ajustar o volume 
do toque

Prima as teclas de volume
laterais + ou - no modo
inactivo.

Aceder ao Menu 
principal

Prima L Menu ou prima ,
no modo inactivo.

Mudar para o 
modo de silêncio

Prima demoradamente a tecla
* no modo inactivo.

Aceder ao Leitor de 
músicas

Prima R no modo inactivo.

Aceder à Lista da 
agenda

Prima - no modo inactivo.

Aceder a A

Aceder a C
mensagem

Aceder ao 
WAP

Voltar ao 
anterior

Regressar 
rapidamen
modo inac



Menu principal Apresentado sob a forma de uma grelha, o Menu
o acesso às várias funções

lemóvel. A tabela acima resume a
principal.
 inactivo para aceder ao Menu
clas de navegação cujas direcções
e manual como -, +, < ou > para
 listas. Nas listas, prima L para
sociadas ao item seleccionado,
 retroceder um nível. 
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principal permite 
disponíveis no seu te
disposição do Menu 
Prima L no modo
principal e utilize as te
são apresentadas nest
percorrer os ícones e
aceder às opções as
prima R Voltar para

Entretenimento e 
jogos

Browser Música

página 48 página 56 página 58 

Multimédia Mensagens Gestor de 
ficheiros

página 42 página 21 página 66

Trabalho Agenda Perfis

página 51 página 17 página 50

Capacidade de 
ligação

Histórico de 
chamadas

Definições

página 63 página 33 página 35
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Como começar

ior da bateria para retirá-la.

IM
 respectiva ranhura. Certifique-
rtado do cartão está na direcção
tactos dourados estão voltados

x-main_PT.book  Page 6  Monday, July 7, 2008  11:18 AM
6

1. Como começar
Parabéns pela sua aquisição e bem-vindo(a) à Philips!
Para beneficiar totalmente da assistência facultada
pela Philips, registe o seu produto em
www.philips.com/welcome.

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

Para utilizar o seu telefone, deve inserir um cartão
SIM válido fornecido pelo seu revendedor ou
operador de rede. O cartão SIM contém informações
sobre a subscrição do serviço, o número de telefone e
uma memória na qual poderá guardar números de
telefone e mensagens. Para obter mais informações,
consulte “Agenda" na página 17.

Inserir o cartão SIM e a bateria
Siga os passos abaixo para inserir o seu novo cartão
SIM.

Lembre-se de desligar o seu telemóvel antes de retirar
a bateria.

Retirar a tampa traseira
Para inserir o cartão SIM, deve primeiro remover a
tampa traseira. Empurre o dispositivo de bloqueio da
tampa traseira para cima com o polegar e levante a
tampa como ilustrado a seguir.

Retirar a bateria
Levante a parte super

Inserir o cartão S
Insira o cartão SIM na
se de que o canto reco
correcta e que os con
para baixo.
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pa traseira
pa traseira, fazendo-a deslizar para
ectiva ranhura, até parar.

protectora do ecrã antes de utilizar o

fone

one, prima demoradamente a tecla
código PIN, caso seja necessário. O
 código secreto de 4 a 8 dígitos do seu
ré-configurado e é-lhe comunicado
or de rede ou revendedor. Para obter
s relativas ao PIN, consulte a secção
amada" na página 37.
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Como começar

Recolocar a bateria
Coloque a bateria na respectiva ranhura, com os
contactos dourados voltados para os contactos
dourados existentes na parte lateral do telefone.
Depois bloqueie-a, premindo-a para baixo.

Recolocar tam
Recoloque a tam
baixo, para a resp

Retire a película 
telefone.

Ligar o tele

Para ligar o telef
). Introduza o 
código PIN é um
cartão SIM. É p
através do operad
mais informaçõe
“Definições de ch



Como começar

Dependendo da rede e condições de utilização, o
 e o tempo de espera poderão
te, 8 horas e 1 mês.
ligado ao telemóvel quando a
a não a irá danificar.
igar o carregador é desligá-lo na
derá utilizar uma tomada de
lmente acessível. Pode ligar o
e de TI.

tão Micro SD

m cartão Micro SD de 2 GB.

idado o cartão Micro SD na
, com os contactos dourados
. 
 Micro SD para baixo até este
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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. Uma nova bateria está parcialmente
carregada e um sinal sonoro irá avisá-lo sempre que o
nível da bateria for reduzido. Assim que tiver instalado
a bateria, poderá carregar o telefone. 
Ligue o conector do carregador, tal como ilustrado
abaixo. Depois, ligue a outra extremidade a uma
tomada de alimentação CA.

O símbolo da bateria indica o estado da carga.
Durante o carregamento, os indicadores de carga irão
deslocar-se. São necessárias cerca de 3 horas para
carregar totalmente a bateria. Assim que todas as
barras fixarem, a bateria estará totalmente carregada.
Pode depois desligar o carregador.

tempo de conversação
atingir, respectivamen
Manter o carregador 
bateria estiver carregad
A única forma de desl
tomada, pelo que po
alimentação CA faci
carregador a uma font

Inserir um car

O seu telefone aceita u

1. Introduza com cu
respectiva ranhura
voltados para cima

2. Pressione o cartão
encaixar.
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Atalhos
O seu telefone faculta-lhe 10 atalhos às funções do
telefone. Estes atalhos podem ser alterados de acordo
com as suas necessidades. Para obter mais
informações, consulte “Atalhos" na página 36.



Chamadas

Pode também premir demoradamente ( para activar a

minar uma chamada
 uma chamada, o número do
presentado, se o emissor tiver
a chamada. Se o número estiver
 o nome é apresentado em vez do

mada: prima ( ou ,.
ada: prima ). Se tiver activado

hamadas, a chamada será desviada
u para o seu correio de voz.

a ).

car no modo de silêncio.

ionado Qualquer tecla em
o atender, pode atender uma
ualquer tecla, excepto ) e R.

res

forto e segurança, certifique-se de
ne afastado do ouvido durante
ãos livres, especialmente quando
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2. Chamadas
Fazer uma chamada

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

telefone no teclado. Para corrigir um erro, prima
R Limpar.

2. Prima ( para marcar o número.
3. Prima ) para desligar.
Para fazer uma chamada internacional, prima
demoradamente 0  para inserir o prefixo
internacional "+".

Utilizar a agenda
1. Prima - no modo inactivo.
2. Seleccione um contacto na lista e prima ( para

marcar. Para seleccionar um número diferente,
prima L ou Opções, seleccione Ver (consulte
mais informações na secção “Agenda”).

3. Prima ) para desligar.

Marcar IP (apenas China)
Pode seleccionar Marcar IP. Quando selecciona a opção
Marcar IP, o telemóvel adiciona automaticamente o
número de serviço IP especial que predefiniu antes do
número de telefone e irá efectuar uma chamada IP.

marcação IP.

Atender e ter
Sempre que receber
emissor pode ser a
escolhido identificar 
guardado na agenda,
número.
• Para atender a cha
• Para rejeitar a cham

a opção Desvio de c
para outro número o

• Para desligar: prim

O telefone não irá to

Caso tenha selecc
Personalizar > Mod
chamada premindo q

Ligar mãos liv

Para seu próprio con
que mantém o telefo
chamadas no modo m
aumenta o volume.
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nsulte a secção “Gravador de som" na

u activar o som de uma 

amada, prima L Opções e seleccione
 ou Activar som. Se seleccionar
o microfone é desligado.

de uma chamada para outra, a
som será cancelada.

olume do receptor
hamada, prima as teclas laterais de
 "-" para aumentar ou diminuir o

ápida

pida através da agenda do 

mero de localização na memória do
 qual pretende ligar (por exemplo:
 memória 5), basta premir
 5 no modo inactivo para visualizar
efinido e de seguida premir ( para
da.
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Prima R Mãos livres durante uma chamada para
activar o modo mãos livres. Para desactivar o modo
mãos livres, prima R novamente para desligá-lo.

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

- Reter a chamada
- Terminar a chamada actual
- Fazer uma Nova chamada
- Aceder à Agenda
- Enviar e receber mensagens SMS
- Gravador de som
- Desactivar/activar o som da chamada
- Activar DTMF (sistema de marcação por tons)

Gravador de som
Na maior parte dos países, a gravação de conversas
telefónicas está sujeita a legislação específica.
Aconselhamo-lo a informar o emissor da chamada
caso pretenda gravar a conversa e fazê-lo apenas caso o
mesmo concorde. Deverá também garantir a
confidencialidade das gravações.

Para gravar uma conversa durante uma chamada, prima
L e seleccione Gravador de som. O som gravado é
guardado no formato *.amr em Gravador de som do

menu Áudio. (co
página 60).

Desactivar o
chamada
Durante uma ch
Desactivar som
Desactivar som, 
Quando muda 
desactivação do 

Ajustar o v
Durante uma c
volume "+" ou
volume.

Marcação r

Marcação rá
cartão SIM
Se souber o nú
contacto para o
localização na
demoradamente
o contacto pred
efectuar a chama



Chamadas

Marcação rápida através dos registos de seguida prima ( ou a tecla soft OK para efectuar
a chamada de emergência e irá
ação referente à marcação do

s chamadas 
a rede)

ou mais chamadas ao mesmo
fazer chamadas de conferência
efone. A disponibilidade desta
de do seu operador de rede e/ou

da chamada 
gunda chamada durante uma
com uma chamada em espera.
nder uma chamada, marque o
ne um contacto da agenda) e
a chamada é retida e o segundo
e seguida, prima L para aceder

em:
r entre 2 chamadas.
ue o emissor possa participar

 conferência.
al para desligar um dos
amada.
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chamadas
No modo inactivo, prima ( para aceder a Registos de
chamadas. Seleccione um número para o qual pretende
ligar e prima ( para marcá-lo.

A predefinição da opção Marcação rápida é
Desligada. Para activar esta função tem de a activar
no menu de definições gerais do telefone. 

Fazer uma chamada de emergência

Pode fazer uma chamada de emergência em qualquer
altura, independentemente do telemóvel estar ou não
registado num operador. 
1. No modo inactivo, introduza o número de

emergência (112).
2.  Prima (.

Note que as chamadas de emergência não são
guardadas no registo de chamadas. 

3. Em alternativa, depois de ligar o telemóvel e
introduzir o PIN, prima R SOS para aceder ao
ecrã de chamada de emergência. Se o telemóvel
não tiver cartão SIM, premir R SOS também
permite aceder ao ecrã de chamada de
emergência, apresentando o número a ligar. De

directamente um
visualizar a anim
número.

Atender vária
(dependente d
Pode atender duas 
tempo, assim como 
utilizando o seu tel
funcionalidade depen
subscrição.

Fazer uma segun
Pode fazer uma se
chamada activa ou 
Enquanto está a ate
número (ou seleccio
prima (. A primeir
número é marcado. D
às opções que se segu
• Trocar para alterna
• Conferência para q

numa chamada em
• Terminar individu

participantes na ch
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a segunda chamada, tem primeiro de
ão Desvio de chamadas (consulte a
e chamadas" na página 37) e activar
ada em espera (consulte a secção
spera" na página 37).
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• Terminar todas para desligar todos os participantes
na chamada.

• Agenda para aceder à lista de contactos.
• Mensagens para enviar e receber mensagens.
• Gravador de som para gravar a conversa telefónica.
• Desactivar som para desactivar o som do

microfone.
• DTMF para activar o sistema de marcação por

tons.

Atender uma segunda chamada
Quando, no decurso de uma chamada, recebe uma
segunda chamada, o telefone irá emitir um sinal
sonoro e o ecrã irá apresentar informações relativas à
chamada recebida. Pode depois:

Para receber um
desactivar a opç
secção “Desvio d
a opção Cham
“Chamada em e

Premir ( Para atender a chamada (a
primeira é retida).

Premir R 
ou )

Para rejeitar a chamada.

Premir L 
Opções

Para aceder à lista de opções. Pode
seleccionar Terminar para
terminar a chamada em curso e
atender a chamada recebida.



troduzir texto ou números

ões ABC/abc
no teclado numérico (2 a 9)
 primeira letra indicada na tecla,

s para introduzir a segunda letra,
ue pretende introduzir e a letra
 introduzir se encontram na
guarde alguns segundos até o
r.
pagar os caracteres à esquerda do

introduzir a palavra 

I) 6, 6, 6 (MNO), 6

DEF). Prima , no final da

 para introduzir um espaço no
ltiplas ABC/abc.

L Seleccionar a palavra realçada na lista ou
enu Opções.

olos.

odo de introdução de texto.
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3. Introduzir texto ou 
números

Método de introdução
O seu telefone permite 4 tipos de introdução de texto
ou números:
Múltiplas pressões ABC/abc
T9 ABC/Abc/abc
Numérico
Símbolos

Pode seleccionar na lista de opções o método de
introdução adequado para introduzir letras, palavras,
símbolos portugueses e números. Os ícones que
aparecem no ecrã indicam o modo de introdução activo. 

Teclas de função

Múltiplas press
1. Prima uma vez 

para introduzir a
prima duas veze
etc.. Se a letra q
que acabou de
mesma tecla, a
cursor reaparece

2. Prima R para a
cursor.

Exemplo: como 
"home":
Prima 4, 4 (GH
(MNO), 3, 3 (
mensagem.

Pode premir a tecla 0
modo de pressões mú

R Apagar os caracteres à esquerda do cursor ou
sair do modo de edição.

+/-/</> Deslocar o cursor, seleccionar uma letra,
palavra ou símbolo da lista, ou percorrer
uma lista para baixo.

) Regressar ao modo inactivo.

aceder ao m

* Inserir símb

# Alternar o m
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m base nas teclas premidas. Se se
poníveis várias palavras, a primeira

é apresentada realçada. Prima +/- ou
r a lista e prima , para introduzir a

abc
 introdução Português Inteligente
 forma mais rápida para introduzir
uguês.
 de premir uma vez no teclado

 a 9) correspondente a cada letra
ara soletrar uma palavra. À medida
z as letras, as palavras apresentadas
o actualizadas em conformidade.
ara apagar os caracteres introduzidos
o cursor.
 para seleccionar a palavra pretendida
para introduzi-la.

mo introduzir a palavra 

6, 6, 3. O ecrã apresenta a
lavra numa lista: Good.
a percorrer a lista e seleccione Home.
ra confirmar.
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As letras correspondentes a cada tecla são:

Introdução de texto T9®

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

pretende introduzir com base nas teclas que premiu.
Basta premir uma vez na tecla correspondente a cada
tecla necessária para soletrar uma palavra e T9® sugere

uma palavra co
encontrarem dis
palavra na lista 
L para percorre
palavra.

T9 ABC/Abc/
O método de
oferece-lhe uma
palavras em port
1. Apenas tem

numérico (2
necessária p
que introdu
no ecrã serã

2. Prima R p
à esquerda d

3. Utilize + e -
e prima L 

Exemplos: co
"home":
1. Prima 4, 

primeira pa
2. Prima - par
3. Prima , pa

Tecla  Caracteres pela ordem apresentada

1  . , - ? ! @ : # $ / _ 1

2  a b c 2

3  d e f 3

4  g h i 4

5  j k l 5

6  m n o 6

7  p q r s 7

8  t u v 8

9  w x y z 9

0 0

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463



troduzir texto ou números

Introdução numérica
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1. Prima as teclas numéricas (0 a 9) para
introduzir os números correspondentes às teclas.

2. Para apagar um número, prima R.

Introdução de símbolos
Seleccione Inserir símbolos na lista de método de
introdução ou prima * para introduzir pontuação ou
símbolos. Utilize as teclas de navegação para
seleccionar a pontuação ou símbolo pretendidos e
prima L para introduzi-los. Prima - para percorrer a
lista de pontuação ou símbolos.
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da
do inactivo para aceder à lista da

 a tecla que corresponde à letra que
ar (por exemplo, prima a tecla 8 três
er à letra V). O primeiro registo
 letra na lista será seleccionado.

ctos
ome na lista da agenda e prima (

número ou prima L Opções para
es opções:

ova entrada
Agenda no menu principal e
dicionar nova entrada. Seleccione o
azenamento e prima L.

Enviar SMS
Enviar MMS

 para o 
elefone 

Ver

 mesma 
 local de 
)

Apagar

Enviar vCard
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4. Agenda

Os contactos são memorizados numa das duas
agendas disponíveis: agenda SIM (situada no cartão
SIM, pelo que o número de entradas que pode
memorizar depende da capacidade do cartão) ou
agenda inteligente (situada no telefone, permite-lhe
memorizar até 500 nomes). Ao adicionar novos
contactos, estes apenas serão adicionados à agenda que
seleccionar.

Procurar um contacto na agenda

Opção Procura rápida
1. Seleccione Agenda no menu principal e Procura

rápida ou prima - para aceder à Lista da agenda.
2. Introduza o nome do contacto.

Opção Procurar entrada
1. Aceda a Agenda no menu principal e seleccione

Procurar entrada.
2. Introduza o nome do contacto, prima L Opções

> Procurar e prima L.

Lista da agen
Prima - no mo
agenda e prima
pretende procur
vezes para aced
iniciado por esta

Gerir conta
Seleccione um n
para marcar o 
aceder às seguint

Adicionar n
1. Seleccione 

seleccione A
local de arm

Marcar IP
Editar
Copiar (do SIM
telefone ou do t
para o SIM)
Duplicar (criar a
cópia no mesmo
armazenamento
Mover



Agenda

2. Se seleccionar SIM, deve introduzir o Nome e o  de números de telefone do
rtão SIM; apenas os nomes e
erão copiados.

IM ou Do telefone para apagar as
SIM ou agenda do telemóvel
de seleccionar Um a um para
e telefone.

 password antes de apagar todas
o SIM ou telefone. A password
.

ssores
-lhe agrupar os contactos na
estão mais eficiente dos seus

a no menu principal e Grupo de

rupo e prima L .
ção cujas definições pretende
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Número. Depois de introduzir o nome, prima
L. Depois de introduzir o número de telefone,
prima L. 

3. Se seleccionar Telefone, os procedimentos serão
idênticos aos indicados acima. Poderá introduzir
o Nome, Número móvel, Número de casa,
Nome da empresa, Endereço de e-mail, Número
do escritório, Número de fax e Aniversário do
contacto. Pode também Associar imagem,
Associar áudio, Associar vídeo e Associar grupo
de emissores ao contacto. Prima L para
confirmar. O telefone irá apresentar uma
notificação que confirma que o contacto foi
guardado.

Para símbolos tais como @, /, . etc, prima *.

Copiar tudo
Pode copiar todos os contactos que se encontram no
seu telefone para o cartão SIM e vice-versa.
1. Seleccione Agenda no menu principal, Copiar

tudo e prima L.
2. Seleccione Do SIM ou Do telefone e prima L.
3. Serão exibidas mensagens de confirmação no ecrã.

Seleccione L Sim para confirmar a operação ou
seleccione R Não para cancelar a operação.

Ao copiar entradas
telemóvel para o ca
números de telefone s

Apagar
Pode seleccionar Do S
entradas no cartão 
respectivamente. Po
apagar um número d

Deve introduzir uma
as entradas do cartã
predefinida é "1122"

Grupo de emi
Esta opção permite
agenda para uma g
contactos.
1. Seleccione Agend

emissores.
2. Seleccione um g
3. Seleccione a op

modificar.
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ssistência
rnecido pelo seu operador de rede.

is informações relativas à função
 contacte o seu operador de rede.

S ligará para o número de emergência
 maior parte dos casos, poderá ligar
o, mesmo sem inserir um cartão SIM

eu operador de rede, poderá ligar para
rgência sem inserir o cartão SIM. 

emória
ero total de contactos que guardou

azenamento preferido
inir a agenda predefinida na qual
contactos.

cionar os itens, tais como Número de
mpresa, Endereço de e-mail, Número
mero de fax, Aniversário, Imagem do
r vídeo, Toques e Grupo de emissores
genda inteligente.
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Pode definir as seguintes opções:

Número especial

Meu número
A opção Meu Número deve conter o seu próprio
número de telefone. Caso contrário, recomendamos
que introduza o seu número de telemóvel e outras
informações relevantes.

Número de a
Este serviço é fo
Para obter ma
correspondente,

Número SOS
Este número SO
no seu país. Na
para este númer
ou o seu PIN. 

Dependendo do s
o número de eme

Definições

Estado da m
Apresenta o núm
em cada agenda.

Local de arm
Permite-lhe def
guardou os seus 

Campos
Permite-lhe selec
casa, Nome da e
do escritório, Nú
contacto, Associa
a apresentar na a

Nome do 
grupo

Definir o nome do grupo.

Toque 
emissor

Definir o toque para as chamadas
recebidas de contactos no grupo de
emissores.

Imagem 
emissor

Definir o ícone a ser apresentado no
ecrã quando recebe uma chamada de
um dos contactos do grupo de
emissores.

Vídeo 
emissor

Definir o vídeo a ser apresentado no
ecrã quando recebe uma chamada de
um dos contactos do grupo de
emissores.

Lista de 
membros

Adicionar ou apagar membros do
grupo de emissores.



Agenda

Meu vCard
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Permite-lhe editar ou enviar detalhes pessoais.

Versão vCard
Seleccione a versão vCard 2.1 ou 3.0.

Imagem emissor
Permite-lhe atribuir uma imagem da pasta de imagens
no menu Gestor de ficheiros como a imagem do
emissor.

Toque emissor
Permite-lhe atribuir um toque guardado no telemóvel
ou que lhe foi enviado e que guardou no menu Perfis
como toque do emissor. 

Vídeo emissor
Permite-lhe atribuir um vídeo guardado na pasta
Vídeo no menu Gestor de ficheiros como vídeo do
emissor.
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Concluído e prima L para aceder à
nte:

Enviar a mensagem.
Inserir uma mensagem predefinida.
Inserir um número da lista da
agenda.
Inserir um nome da lista da agenda.

Inserir um marcador da lista.

Seleccionar o método de
introdução.

Enviar a mensagem para um
destinatário.

Guardar a mensagem na Caixa de
saída e enviar a mensagem.

Guardar a mensagem como
rascunho para que possa editá-la,
concluí-la e enviá-la mais tarde.

Enviar a mensagem para vários
destinatários.

Enviar a mensagem para todos os
contactos num grupo de emissores.
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5. Mensagens

Mensagens
Este menu permite-lhe enviar e receber mensagens de
texto ou multimédia, assim como gerir as mensagens
que enviou e recebeu. No modo inactivo, prima L
para aceder ao menu principal. De seguida seleccione
Mensagens e prima L OK para criar, editar e enviar as
suas mensagens.

Compor mensagem
Ao escrever mensagens, pode alternar entre T9, pressões
múltiplas e introdução numérica premindo #.

SMS
A opção SMS permite-lhe enviar mensagens de texto,
utilizando o serviço de mensagens curtas (SMS). Pode
utilizar o menu SMS para enviar mensagens para outro
telefone ou qualquer dispositivo capaz de receber SMS.
Para compor e enviar um SMS, siga os passos abaixo:
1. Seleccione Compor > SMS, introduza o texto e

prima L para aceder às seguintes opções:

2. Seleccione 
opção segui

Concluído
Usar modelo
Inserir n.º da 
agenda
Inserir nome 
da agenda
Introduzir 
marcador
Método de 
introdução

Enviar apenas

Guardar e 
enviar

Guardar como 
rascunho

Enviar para 
vários

Enviar por 
grupo



Mensagens

3. Introduza o número de telefone. 1. Seleccione Compor mensagem > MMS e
inte:

ceder às opções seguintes, assim
dição:

nir o número ou o e-mail do
inatário.

nir o número ou o e-mail de
os destinatários para os quais
ende enviar uma cópia da
sagem.

nir o número ou o e-mail dos
natários para os quais deseja
ar uma cópia da mensagem. Os
lhes destes destinatários não
 visíveis para outros

inatários.

nir o assunto do MMS.

ar o conteúdo do MMS.

iar o MMS.
ccionar o método de
dução.
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Prima L, introduza o número de telefone ou
seleccione um contacto e prima L.

Quando envia uma mensagem através da rede de
SMS, o telefone poderá apresentar a mensagem
"Enviadas". Isto significa que a mensagem foi enviada
para o centro de SMS que definiu no seu cartão SIM.
No entanto, isto não significa que a mensagem tenha
sido enviada para o respectivo destino.

MMS
O seu telemóvel também pode enviar e receber
mensagens MMS (serviço de mensagens multimédia).
Com a opção MMS, pode enviar mensagens com
imagens, som e texto.
O destinatário terá de ter também um telefone com
capacidade para mensagens MMS para poder
visualizar as suas mensagens. Para compor e enviar
uma mensagem MMS, siga os passos abaixo:

introduza o segu

2. Prima R para a
que terminar a e

Para Defi
dest

Cc Defi
outr
pret
men

Bcc Defi
desti
envi
deta
serão
dest

Assunto Defi

Editar 
conteúdo

Edit

Concluído Env
Método de 
introdução

Sele
intro
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R Concluído, para aceder às opções

rada
ite-lhe ler as mensagens SMS/MMS
ido. As mensagens são apresentadas

 uma mensagem, prima L ou , para
a L Opções para aceder às seguintes

Definir o tempo de reprodução dos
diapositivos do MMS. O valor
predefinido é 5 segundos.

Enviar apenas o MMS.

Guardar e enviar o MMS.

Guardar o MMS nos rascunhos.

Definir o Período de validade, o
Relatório de entrega, o Relatório de
leitura, a Prioridade.

Sair

Ver a mensagem seleccionada.

Responder ao emissor.
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3. Seleccione 
seguintes:

Caixa de ent
Este menu perm
que tenha receb
numa lista. 
Quando receber
a ler, depois prim
opções:

Adicionar 
imagem

Abrir a lista de imagens para
seleccionar e inserir uma imagem no
MMS.

Adicionar 
áudio

Abrir a lista de áudio para
seleccionar e inserir um ficheiro de
som no MMS.

Adicionar vídeo Abrir a lista de vídeos para
seleccionar e inserir um clip de vídeo
no MMS.

Adicionar
anexo

Inserir um ficheiro (txt, jar etc) na
mensagem.

Adicionar
diapositivo
antes de

Apenas disponível caso o MMS
tenha mais do que 1 diapositivo.
Inserir um diapositivo antes de um
outro.

Adicionar
diapositivo
depois de 

Apenas disponível caso o MMS
tenha mais do que 1 diapositivo.
Inserir um diapositivo após um
outro.

Adicionar texto
de marcador

Adicionar um assunto para o
marcador.

Pré-visualizar Visualizar previamente o MMS em
curso.

Tempo
diapositivo

Enviar apenas

Guardar e 
enviar

Guardar nos 
rascunhos

Opções de 
envio

Sair

Ver
Responder



Mensagens

 forem enviadas com êxito, serão
e saída.
 mensagem, prima L ou , para
 Opções para aceder às seguintes

Reencaminhar Reencaminhar a mensagem Copiar todos SMS: Copiar todas as
sagens, guardadas no SIM/
one, para o telefone/SIM. 
er todos SMS: Mover todas as
sagens, guardadas no SIM/
one, para o telefone/SIM. 

a mensagem SMS seleccionada.

iar a mensagem SMS
cionada.

ar a mensagem SMS
cionada.

gar a mensagem SMS
cionada.

gar todas as mensagens SMS na
 Rascunho.
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Caixa de saída
Se as mensagens não
guardadas na Caixa d
Quando receber uma
a ler, depois prima L
opções:

seleccionada.

Editar Editar a mensagem seleccionada.

Apagar Apagar a mensagem seleccionada.

Apagar tudo Apagar todas as mensagens na Caixa
de entrada.

Usar número Extrair ou guardar o número do
emissor ou o número apresentado na
mensagem no cartão SIM ou
telefone, ou marcar o número.

Usar URL Extrair o URL apresentado na
mensagem para ligar ao website.

Usar endereço 
de e-mail

Extrair o endereço de e-mail da
mensagem para compor uma
mensagem de e-mail ou guardá-lo na
agenda.

Avançadas Copiar para telefone/SIM: Copiar a
mensagem seleccionada, guardada
no SIM/telefone, para o telefone/
SIM. 
Mover para telefone/SIM: Mover a
mensagem seleccionada, guardada
no SIM/telefone, para o telefone/
SIM. 

men
telef
Mov
men
telef

Ver Ver 

Enviar Env
selec

Editar Edit
selec

Apagar Apa
selec

Apagar tudo Apa
caixa
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uardar e enviar ou Guardar antes de
sagem, as mensagens serão guardadas

agens Enviadas, prima L ou , para
s e prima L Opções para aceder às
:
Ver a mensagem seleccionada.

Extrair o endereço de e-mail
apresentado na mensagem para a
agenda ou enviar o e-mail.

Reencaminhar a mensagem
seleccionada.

Editar a mensagem seleccionada.

Apagar a mensagem seleccionada.

Apagar todas as mensagens na caixa
Enviadas.

Extrair ou guardar o número do
emissor ou o número apresentado na
mensagem no cartão SIM ou
telefone, ou marcar o número.

Extrair o URL apresentado na
mensagem para ligar ao website.
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Enviadas
Se seleccionar G
enviar uma men
em Enviadas. 
Na lista de mens
ler as mensagen
seguintes opções

Usar número Extrair ou guardar o número do
emissor ou o número apresentado na
mensagem no cartão SIM ou
telefone, ou marcar o número.

Usar URL Extrair o URL apresentado na
mensagem para ligar ao website.

Avançadas Copiar para telefone/SIM: Copiar a
mensagem seleccionada, guardada
no SIM/telefone, para o telefone/
SIM. 
Mover para telefone/SIM: Mover a
mensagem seleccionada, guardada no
SIM/telefone, para o telefone/SIM. 
Copiar todas as mensagens de texto:
Copiar todas as mensagens,
guardadas no SIM/telefone, para o
telefone/SIM. 
Mover todas as mensagens de texto:
Mover todas as mensagens,
guardadas no SIM/telefone, para o
telefone/SIM. 

Ver

Usar endereço 
de e-mail

Reencaminhar

Editar

Apagar

Apagar tudo 

Usar número

Usar URL



Mensagens

Avançadas Copiar para telefone/SIM: Copiar a r as mensagens seleccionadas.

r todas as mensagens na caixa
nho.

r ou guardar o número do
r ou o número apresentado na
gem no cartão SIM ou telefone,
rcar o número.

r o URL apresentado na
gem para ligar ao website.

 para telefone/SIM: Copiar a
gem seleccionada, guardada no
elefone, para o telefone/SIM. 
 para telefone/SIM: Mover a
gem seleccionada, guardada no
elefone, para o telefone/SIM. 

 todos SMS: Copiar todas as
gens, guardadas no SIM/
e, para o telefone/SIM. 
 todos SMS: Mover todas as
gens, guardadas no SIM/
e, para o telefone/SIM. 
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Rascunhos
Se seleccionar Guardar como rascunhos depois de ter
criado o seu MMS, o MMS será guardado na caixa
Rascunhos. Prima L ou , para ler e prima L Opções
para efectuar as operações seguintes:

mensagem seleccionada, guardada
no SIM/telefone, para o telefone/
SIM. 
Mover para telefone/SIM: Mover a
mensagem seleccionada, guardada
no SIM/telefone, para o telefone/
SIM. 

Copiar todos SMS: Copiar todas as
mensagens, guardadas no SIM/
telefone, para o telefone/SIM. 
Mover todos SMS: Mover todas as
mensagens, guardadas no SIM/
telefone, para o telefone/SIM. 

Usar 
endereço de 
e-mail

Extrair o endereço de e-mail
apresentado na mensagem para a
agenda ou enviar o e-mail.

Enviar Enviar as mensagens seleccionadas.

Editar Editar as mensagens seleccionadas.

Apagar Apaga

Apagar tudo Apaga
Rascu

Usar número Extrai
emisso
mensa
ou ma

Usar URL Extrai
mensa

Avançadas Copiar
mensa
SIM/t
Mover
mensa
SIM/t

Copiar
mensa
telefon
Mover
mensa
telefon
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na MMS, pode premir L para aceder
es:

ite-lhe configurar as definições de
eccione SMS ou MMS. Ao seleccionar
r a opções, incluindo:
onta

erfil e aceda às seguintes opções:

Ver o modelo.

Editar o modelo.

Ver o remetente, o assunto e o
tamanho do MMS.

Editar o nome do perfil actual.

Seleccionar o centro SMS
predefinido. Caso não esteja
disponível no cartão SIM, deve
introduzir o número do seu
centro SMS.
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Se não tiver definido o destinatário da mensagem na
caixa de rascunho, então a opção Enviar não estará
disponível no menu Opções.

Se a mensagem na caixa Rascunhos não tiver assunto
nem conteúdo, pode visualizar o estado da mensagem
nas opções Propriedades e Usar detalhes.

Apagar tudo por pasta
Este menu permite-lhe apagar todas as mensagens na
Caixa de entrada, na Caixa de saída, na caixa Enviadas,
na caixa Rascunhos e em  Apagar todas pastas onde as
mensagens se encontram guardadas.

Modelos
Este menu permite-lhe predefinir até 10 mensagens
SMS e 5 mensagens MMS que utiliza com maior
frequência. Quando selecciona SMS, pode premir L
para aceder às seguintes opções:

Quando seleccio
às seguintes opçõ

Definições
Este menu perm
SMS/MMS. Sel
SMS pode acede
Definição de c
Seleccione um p

Editar Editar a mensagem predefinida
seleccionada.

Apagar Apagar a mensagem predefinida
seleccionada.

Compor 
mensagem

Criar uma nova mensagem.

Ver

Compor 
mensagem

Propriedades

Nome de perfil

Endereço SC



Mensagens

ria
esentar o estado da memória das
 no cartão SIM e no telefone.
amento preferido

uardar as suas mensagens no

e definir o modo de transmissão
cionar GPRS Prefer, GSM Prefer
a mais detalhes, queira contactar
e.

Trajecto de Quando Ligado, esta opção
rmite-lhe transmitir o número
 seu centro de mensagens SMS
ntamente com a mensagem. O
stinatário pode então responder
ilizando o seu centro SMS e não
dele. Isto acelera a velocidade de
nsmissão. Esta funcionalidade
pende da subscrição.
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Definição geral

Estado da memó
Esta opção pode apr
mensagens guardadas
Local de armazen
Pode seleccionar g
Telefone ou no SIM. 
Portador pref.
Esta opção permite-lh
preferido. Pode selec
ou Apenas GSM. Par
o seu operador de red

Período de 
validade

Seleccione o período de tempo que
as mensagens serão guardadas no
centro SMS. Esta opção é útil
quando o destinatário não está
ligado à rede (pelo que não pode
receber a sua mensagem
imediatamente).

Esta funcionalidade depende da
subscrição.

Tipo de 
mensagem

Seleccionar o formato das mensagens
enviadas. Esta opção depende da
rede.

Relatório de 
entrega

Quando Ligado, esta opção irá
notificá-lo, através de mensagem
SMS, se o destinatário recebeu a sua
mensagem. Esta funcionalidade
depende da subscrição.

resposta pe
do
ju
de
ut
o 
tra
de
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cluído no contrato do seu telemóvel,
r um serviço de e-mail para poder
 mensagens por e-mail. Neste caso,
tros são-lhe comunicados pelo seu

ite-lhe enviar e-mails para um ou
ios em simultâneo, incluindo um
 exemplo, uma imagem no formato
e são recebidas, as suas mensagens
aminhadas e os anexos visualizados
propriado.

nta de e-mail
ar a utilizar a função de e-mail, o
tar-lhe a definição do endereço de e-
te no Perfil e-mail. Para criar uma
leccione E-mail > Perfil e-mail.
rfil e prima L para aceder ao menu
e Editar e introduza correctamente as
onta em Definições de perfil, Servidor
or de entrada e Assinatura. Pode
ês contas de e-mail, uma em cada
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Quando selecciona MMS deve proceder às seguintes
configurações para enviar ou receber MMS:

E-mail

Se não estiver in
terá de subscreve
enviar e receber
todos os parâme
operador.

Este menu perm
vários destinatár
anexo como, por
JPEG. Assim qu
podem ser reenc
com o software a

Criar uma co
Antes de começ
telefone irá solici
mail do remeten
nova conta, se
Seleccione um pe
Opção. Seleccion
propriedades da c
de saída, Servid
configurar até tr
perfil.

Compor Definir Modo de criação,
Redimensionar imagem e Assinatura
auto.

Enviar Definir as opções Período validade,
Relatório envio, Relatório de leitura,
Prioridade, Tempo diapositivo e
Tempo de entrega para enviar um
MMS.

Recuperar Definir as opções Rede doméstica,
Roaming, Relatório de leitura e
Relatório de entrega para receber um
MMS.

Filtro Definir Anónimo e Anúncio de quem
pretende filtrar mensagens MMS ou
de e-mail.

Perfil do 
servidor

Definir a configuração da rede.
Contacte o seu operador de rede para
obter informações adicionais.

Estado da 
memória

Visualizar o estado da memória de
MMS.
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Enviar e receber mensagens de e-mail Caixa de entrada
he ligar à sua caixa de correio e
lhos de e-mail (remetente e
r. Pode então seleccionar um
l e premir , para aceder às

onder ao remetente sem o
rico de e-mail.

onder a todos os remetentes
 o histórico de e-mail. 

onder a todos os remetentes
 o histórico de e-mail.

ncaminhar o e-mail transferido
 outra pessoa. Proceda como
rito em “Caixa de entrada" na
na 30.

car o e-mail para ser apagado
ccionar esta opção novamente
 desmarcar). Ao sair do menu
ail, ser-lhe-á solicitada a
irmação da eliminação do(s)
(ns) seleccionado(s) do servidor
-mail.
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Para enviar uma mensagem por e-mail, seleccione
Opções > Enviar. Isto poderá fazer aparecer uma
mensagem a solicitar tempo de ligação. Seleccione Sim
para continuar e enviar o e-mail. Para receber novas
mensagens de e-mail, seleccione Enviar e receber. Isto
poderá fazer aparecer uma mensagem a solicitar
tempo de ligação. Seleccione Sim para continuar e
receber novas mensagens de e-mail.

Escrever uma mensagem de e-mail
Para escrever uma mensagem de e-mail, seleccione E-
mail > Escrever e-mail. Introduza o endereço (Para),
uma cópia (Cc), Assunto e Anexo (até 3 ficheiros) e o
conteúdo do e-mail. Quando terminar de escrever a
mensagem de e-mail, prima L para aceder ao menu
Opção. Pode então seleccionar Enviar, Enviar e
guardar, Guardar nos rascunhos ou Sair sem guardar.

Se sair do menu Serviço mensagens > Escrever e-mail
antes de enviar o e-mail ou se cancelar o envio no
decurso do mesmo, o conteúdo do e-mail é apagado
sem ser guardado.

Apenas pode anexar um ficheiro (JPEG, MID, JAR,
TXT, MP3) ou som de cada vez. Se aceitar uma
chamada recebida enquanto escreve um e-mail, o menu
é fechado e o telefone regressa ao modo inactivo assim
que desligar.

Este menu permite-l
transferir os cabeça
assunto) do servido
cabeçalho de e-mai
seguintes opções:

Responder 
sem conteúdo

Resp
histó

Responder a 
todos

Resp
com

Responder a 
todos sem 
conteúdo

Resp
sem

Reencaminhar Ree
para
desc
pági

Apagar Mar
(sele
para
E-m
conf
item
de e
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 pasta
ite-lhe apagar todas as mensagens na
, Não enviadas, Enviadas, Rascunhos

de armazenamento onde as mensagens
rdadas.

ite-lhe Activar, ou Editar um dos
disponíveis. O seu telemóvel poderá
urado previamente. Para alterar as
cione um Perfil e-mail na lista e
r para aceder às definições descritas

as tiver sido pré-configurada, poderá
elo que não poderá mudar o nome da

 voz
mite-lhe definir o seu número do
eio de voz assim como recuperar as
e voz. Quando recebe correio de voz,
de rede envia-lhe um aviso para o

r dois conjuntos de números de
rreio de voz que são fornecidos pelo
rede.
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Não enviadas
Este menu permite-lhe apresentar uma lista das
mensagens de e-mail que foram guardadas ou que não
foram enviadas com sucesso. Seleccione uma
mensagem de e-mail da caixa Não enviadas e prima L
Opções para: Editar e Apagar.

Enviadas
Este menu permite-lhe apresentar uma lista das
mensagens de e-mail que foram enviadas com sucesso
e que escolheu guardar antes de enviar. 
Seleccione uma mensagem de e-mail da caixa Enviadas
e prima L Opções para: Ver e Apagar. Se seleccionar
Ver, os procedimentos seguintes serão idênticos aos
das operações da Caixa de entrada.

Rascunhos
Este menu permite-lhe apresentar uma lista das
mensagens de e-mail que foram criadas e guardadas
mas não enviadas, e mensagens de e-mail que foram
automaticamente guardadas antes de poder guardá-las
ou enviá-las ao sair do editor de e-mail. 
Seleccione uma mensagem de e-mail da caixa
Rascunho e prima L Opções para: Ver, Editar,
Apagar, Apagar tudo. Se seleccionar Ver, os
procedimentos seguintes serão idênticos aos das
operações da Caixa de entrada.

Apagar tudo
Este menu perm
Caixa de entrada
e todos os locais 
de e-mail são gua

Perfil e-mail
Este menu perm
perfis de e-mail 
ter sido config
definições, selec
seleccione Edita
abaixo. 

Se uma das cont
ser bloqueada, p
mesma.

Correio de
Este menu per
servidor do corr
suas mensagens d
o seu operador 
telefone.
Pode introduzi
servidores de co
seu operador de 



Mensagens

Seleccione uma caixa de correio de voz e prima L Idiomas
e-lhe definir o idioma das
s que podem ser recebidas.

al
er às definições de canal. Pode
, Editar ou Apagar canais.
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para aceder às seguintes opções:

Pode aceder rapidamente ao seu servidor de correio de
voz mantendo a tecla 1 premida no modo inactivo.

Mensagem de difusão
As mensagens de difusão são mensagens públicas
difundidas para um grupo de utilizadores móveis. As
mensagens são difundidas em canais codificados.
Normalmente, um canal de difusão pode transmitir um
tipo de mensagem. Queira contactar o seu operador de
rede para obter uma lista de números de canais e
respectivas informações de difusão.

Modo de recepção
Este menu permite-lhe definir o modo de recepção de
mensagens difundidas. Quando Ligado, pode receber
mensagens difundidas. Quando Desligado, não pode
receber mensagens difundidas. 

Ler mensagem
Este menu permite-lhe ler as mensagens difundidas
depois de ter activado o modo de recepção.

Este menu permit
mensagens difundida

Definição de can
Prima L para aced
Seleccionar, Adicionar

Editar Editar o número do servidor de
correio de voz.

Ligar a voz Recuperar o correio de voz.
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 marcadas
ite-lhe visualizar as recentes chamadas
as tentativas de marcação ou números
cesso.

 recebidas
ite-lhe visualizar as recentes chamadas

isto de chamadas
ite-lhe apagar as Chamadas perdidas,
adas, Chamadas recebidas ou Apagar

Se o número IP tiver sido
definido, seleccionar Marcar IP
irá adicionar automaticamente
o número IP antes do número e
marcá-lo.
Enviar um SMS para o número
da chamada perdida. 
Enviar um MMS para o
número da chamada perdida. 
Editar o número da chamada
perdida.
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6. Histórico de chamadas

O seu telemóvel pode fornecer-lhe uma lista de
chamadas feitas e recebidas, tentativas de remarcação
automática, bem como os detalhes das chamadas. Os
diferentes tipos de chamadas (Chamadas marcadas,
Chamadas perdidas e Chamadas recebidas) são
representadas por ícones diferentes. São apresentadas
por ordem cronológica, com a chamada mais recente
a aparecer primeiro na lista. Se o número da pessoa
que ligou estiver guardado na agenda, o nome é
igualmente apresentado.

Chamadas perdidas
Este menu permite-lhe visualizar as recentes chamadas
perdidas. Pode visualizar a data, a hora e o número de
vezes que não atendeu cada chamada.
Seleccione um item e prima L para visualizar a data, a
hora e o número. Prima L Opções para aceder às
seguintes opções:

Chamadas
Este menu perm
feitas, incluindo 
marcados com su

Chamadas
Este menu perm
recebidas.

Apagar reg
Este menu perm
Chamadas marc
tudo.

Apagar Apagar o número.
Guardar na agenda Guardar o número.
Marcar Marcar o número.

Marcar IP

Enviar SMS

Enviar MMS

Editar



Histórico de chamadas

Hora da chamada Custo máx.
 o custo máximo das suas
 código PIN2).

e
 preço por unidade para o custo
reço por unidade será utilizado
 das suas chamadas (necessário

ro de mensagens enviadas e
ir Lpara reiniciar o contador.

S
quantidade de dados enviados e
GPRS. Pode também reiniciar o
 de medida é Byte.
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Este menu pemite-lhe visualizar a Hora da última
chamada, Total enviadas e Total recebidas
(apresentadas em horas, minutos, segundos). Pode
seleccionar Reiniciar hora todas para reiniciar todos os
temporizadores de chamadas.

Dependendo da sua rede, o arredondamento para
efeitos de facturação, impostos, etc., o tempo real
facturado para as chamadas e serviços do seu operador
de serviços poderá variar.

Custo da chamada (dependente da 
rede)

Custo da última chamada
Apresenta o custo da última chamada.

Custo total
Apresenta o custo total de todas as chamadas desde
que o contador de chamadas foi reiniciado pela última
vez. Se o custo total exceder o custo máximo definido
na opção Custo máx., não poderá fazer mais chamadas
até reiniciar o contador.

Reiniciar custo
Permite-lhe reiniciar o contador de custo. Deve
introduzir o código PIN2 e confirmar.

Permite-lhe definir
chamadas (necessário

Preço por unidad
Permite-lhe definir o
da chamada. Este p
para calcular o custo
código PIN2).

Contador SMS
Apresenta o núme
recebidas. Pode prem

Contador GPR
Dispõe em tabela a 
recebidos através de 
contador. A unidade
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ite-lhe seleccionar um idioma para
os menus. Prima + ou - para percorrer
s e prima L para confirmar.

introdução preferidos
rmite-lhe definir o método de

efinido.

• Estado: Pode seleccionar Activar
(activar a definição) ou
Desactivar (desactivar a
definição).

• Desactivar: Seleccione se
pretende ligar ou desligar o seu
telefone a uma hora específica.

• Hora: Introduza a hora com o
teclado.

efina a imagem de fundo do ecrã
rincipal apresentado no modo

nactivo: Seleccione Fundos
redefinidos para seleccionar uma
magem predefinida ou Definido por
tilizador para seleccionar uma
magem transferida.
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7. Definições

Este menu permite-lhe alterar as definições associadas a
cada opção disponível no seu telefone (hora e data,
segurança, desvio de chamadas, etc.)

Geral

Hora e data 
Permite-lhe definir a hora e a data utilizando o teclado
ou as teclas de navegação. Pode definir o seguinte:

Idiomas
Este menu perm
todos os textos d
a lista de idioma

Métodos de 
Este menu pe
introdução pred

Visor 

Definir cidade 
domicílio

Seleccionar a cidade onde se encontra
actualmente.

Definir data/
hora

Introduzir a data/hora utilizando o
teclado ou as teclas de navegação.

Definir 
formato

Definir o Formato da hora e o
Formato da data.

Ligar/desligar 
auto

Definir a hora para ligar ou desligar
automaticamente o seu telefone.
Seleccione um item e prima L para
editar o Estado e Ligar/Desligar e
introduza a hora com o teclado.

Fundo D
p
i
p
i
u
i



Definições

números de marcação rápida, de modo a que uma
na tecla numérica resulte na
o associado a essa mesma tecla.
r marcação rápida e Definir

, pode rapidamente aceder a
es predefinidas, premindo as
ste menu permite-lhe modificar

inidas em função das suas

lhe introduzir rapidamente 10
finidos. Pode também modificar
redefinidos em função das suas

u de atalhos, prima < no menu
m item de atalho na lista e prima

er às seguintes opções:
icionar um novo atalho.

itar um atalho existente.

agar um atalho existente.

agar todos os atalhos.
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Texto de saudação
Seleccione Ligado ou Desligado e edite o texto de
saudação do telefone.

Marcação rápida
Este menu permite-lhe marcar rapidamente o número
guardado na agenda. Pode definir um máximo de 8

pressão demorada 
marcação do númer
Deve definir Activa
número.

Teclas rápidas
No modo inactivo
determinadas funçõ
teclas de navegação. E
as funções predef
necessidades.

Atalhos
Este menu permite-
itens de menu prede
os itens de menu p
necessidades.
Para aceder ao men
inactivo. Seleccione u
L Opções para aced

Protector 
de ecrã

Seleccione Definição para definir o
estado e tempo de espera do protector
de ecrã. Introduza Seleccionar para
seleccionar Sistema ou Definido por
utilizador. Esta função funciona de
forma idêntica à de Fundo. 

Mostrar 
data e hora

Defina se pretende ou não que a data
e hora sejam exibidos no modo
inactivo, seleccionado Ligado ou
Desligado.

Mostrar 
número do 
proprietário

Caso tenha definido o nome e o
número no menu Agenda > Número
especial > Meu número, o nome será
apresentado no modo inactivo. 

Luz de 
fundo do 
LCD

Este menu permite-lhe definir o nível
de brilho do nível 1 para 5 e a hora da
Luz de fundo do LCD de 5 para 60
segundos.

Adicionar Para ad

Editar Para ed

Apagar Para ap

Apagar 
tudo

Para ap
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 a opção Desviar se ocupado, a
iada para outro telefone. Seleccione
car o estado da opção de chamada

madas
adas recebidas para a sua caixa de
ou outro número de telefone

nte do facto de o número existir ou
).
esviar todas as chamadas recebidas.
aso seleccione esta opção, não

eceberá quaisquer chamadas até que
 desactive.

esviar as chamadas quando o
elefone está desligado ou fora da
rea do serviço.

esviar as chamadas quando não as
tende.

esviar as chamadas quando já está
m curso outra chamada.

esviar todas as chamadas de dados.

ancelar todas as opções de desvio
e chamadas.
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Bloqueio auto de teclas
Este menu permite-lhe bloquear o teclado
automaticamente. A predefinição é Desligado.
Seleccione o intervalo de tempo após o qual o teclado
será bloqueado e prima L para confirmar.

Definições de chamada

ID do emissor
Dependendo da sua rede, poderá escolher mostrar ou
ocultar a sua identidade do seu correspondente,
seleccionando Definir por rede, Ocultar ID ou Enviar
ID.

Chamada em espera
Esta opção permite-lhe Activar ou Desactivar a
chamada em espera. Quando esta opção está activa,
pode ouvir um sinal sonoro se alguém lhe tentar ligar
quando já estiver em curso uma chamada. Se esta
opção não estiver activa, o seu telefone não emitir
qualquer aviso e o emissor ouvirá o sinal de ocupado.

Se tiver activado
chamada será desv
Estado para verifi
em espera.

Desvio de cha
Para desviar cham
correio de voz 
(independenteme
não na sua agenda

Desactivar Para desactivar o atalho. Pode premir
esta opção uma segunda vez para activar
o atalho. 

Alterar 
ordem

Para alterar a ordem dos atalhos. Por
exemplo, pode alterar o primeiro atalho
para se tornar no terceiro atalho na lista.

Todas 
chamadas de 
voz

D
C
r
a

Se indisponível D
t
á

Se sem 
resposta

D
a

Se ocupado D
e

Todas 
chamadas de 
dados

D

Cancelar tudo C
d
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Prima Activar e introduza o número para o qual as duração de chamada. Pode seleccionar Desligado (não
al sonoro), Uma vez (seleccione
000 segundos, que consiste na
l o telefone irá emitir um sinal
(seleccione um valor de 30 a 60
tempo periódico após o qual o
um sinal sonoro. O telefone irá
oro após cada tempo periódico

da).

ra da chamada
e-lhe definir se a duração da
resentada durante a mesma.

arcou não for atendido, o seu
ticamente remarcar este número

a ) ou R para cancelar a
ica.

de utilizadores
viço dependente de rede que lhe
grupo de utilizadores para o qual
trições pela rede para as chamadas
or exemplo, apenas são possíveis
eros dentro do grupo). O mesmo
s poderá depois comunicar entre
zadores fora do grupo. Seleccione
tilizadores e prima L Adicionar,
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chamadas serão reencaminhadas. Seleccione Estado
para verificar o estado das opções de desvio de
chamadas correspondentes.
Antes de desviar as suas chamadas para a sua caixa de
correio de voz, deve introduzir o respectivo número.
Esta funcionalidade depende da subscrição.

Barrar chamadas
Permite-lhe limitar a utilização do telefone a
chamadas específicas. Isto pode aplicar-se a Chamadas
feitas (Todas as chamadas, Chamadas internacionais
ou Internacionais excepto para PLMN nacional) e/ou a
Chamadas recebidas (Todas as chamadas ou Em
roaming). Em ambos os casos, a opção Cancelar tudo
aplica-se a todas as chamadas em simultâneo.
Alterar PW barramento permite-lhe alterar a password
de barramento de chamadas. Estado permite-lhe
verificar se um tipo específico de chamadas foi ou não
barrado.

Esta função depende da rede e requer uma password
específica para o barramento de chamadas fornecida
pelo seu operador.

Lembrete de hora de chamada
Este menu permite-lhe definir se o telefone irá ou não
emitir um sinal sonoro após uma determinada

será emitido um sin
um valor de 1 a 3
duração após a qua
sonoro) ou Periódico
segundos, que é o 
telefone irá emitir 
emitir um sinal son
durante uma chama

Indicação da ho
Este menu permit
chamada é ou não ap

Remarcar auto
Se o número que m
telefone irá automa
em intervalos. Prim
remarcação automát

Grupo fechado 
Este menu é um ser
permite definir um 
poderão ser feitas res
feitas e recebidas (p
chamadas para núm
grupo de utilizadore
si mas não com utili
Grupo fechado de u
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de segurança

ite-lhe definir o código PIN entre
igado. A predefinição é Desligado.
o para Ligado, ser-lhe-á solicitada a
ódigo PIN quando ligar o telefone.
o código PIN errado, não poderá
arte das funções deste telefone. Prima
 Certifique-se de que introduziu o
ecto antes de activar esta função. 

telefone
ite-lhe definir uma password para o
finição é Desligado. Depois de definir

telefone, deve introduzir a password
 o telefone.
word e prima L. Se o Bloqueio do
efinido para Desligado, o estado irá
o e vice-versa.

ueio do telefone predefinido é 1122.

a
ite-lhe limitar as chamadas feitas.

 o código PIN2, que terá de ser
tado pelo seu operador de rede.
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depois pode premir L Opções para seleccionar
Concluído ou Método de introdução.

Número IP
Este menu permite-lhe guardar 3 grupos de números IP
para que não tenha que introduzir o número antes de
efectuar uma chamada IP. Prima L Opção para
Activar ou Editar o 
Número IP.

O número IP tem de ser suportado pelo seu operador
de rede para poder fazer uma chamada IP. Ao mudar
para um novo cartão SIM, o número IP que guardou
será apagado. O telefone não valida o número IP que
tiver introduzido. Por conseguinte, certifique-se de
que os números estão correctos.

Lista negra
Este menu apresenta a lista de contactos cujas
chamadas serão rejeitadas. Pode seleccionar para
definir o Estado. Para adicionar o número
correspondente à lista, seleccione e introduza o
Número lista negra, depois confirme guardando-o.

Não pode adicionar um nome directamente à lista
negra a partir da Agenda, da Lista de chamadas e da
Caixa de entrada de SMS.

Definições 

Bloqueio SIM
Este menu perm
Ligado ou Desl
Quando definid
introdução do c
Caso introduza 
utilizar a maior p
, para activar.
código PIN corr

Bloqueio do 
Este menu perm
telefone. A prede
o Bloqueio do 
sempre que ligar
Introduza a pass
telefone estiver d
mudar para Ligad

O código de bloq

Marcação fix
Este menu perm
Deve introduzir
fornecido/supor
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ódigo PIN incorrecto três vezes
igo PIN do seu cartão SIM será
queado e ser-lhe-á solicitado que
UK para o desbloquear. Deverá
 junto do seu operador de rede.

 código PUK errado dez vezes
seu cartão SIM ficará

loqueado. Se isto acontecer,
or de rede ou revendedor.

r a determinadas funções da rede,
hamadas ou marcações fixas, etc.
ódigo PIN2 incorrecto três vezes
igo PIN2 do seu cartão SIM ficará
loquear o código PIN2, deverá
2 junto do seu operador de rede.
código PUK2 errado dez vezes

seu cartão SIM ficará
queado. Se isto acontecer, contacte
 ou revendedor.

he definir a frequência de áudio
 de música.
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Nem todos os cartões SIM suportam o código PIN2. Se
o seu cartão SIM não possuir um código PIN2, esta
opção não está disponível.

Marcação barrada
Este menu permite-lhe limitar diferentes tipos de
chamadas feitas. Pode activar ou desactivar esta
função, se o seu cartão SIM a suportar.

Alterar a password
Este menu permite-lhe alterar o código PIN , código
PIN2 e Password de bloqueio do telefone.
PIN
É fornecido com o cartão SIM. O código PIN
predefinido é fornecido pelo seu operador de rede. 

Se introduzir um c
sucessivamente, o cód
automaticamente blo
introduza o código P
obter um código PUK
Caso introduza um
sucessivamente, o 
permanentemente b
contacte o seu operad

PIN2
É utilizado para acede
tais como custos de c
Caso introduza um c
sucessivamente, o cód
bloqueado. Para desb
obter um código PUK
Caso introduza um 
sucessivamente, o 
permanentemente blo
o seu operador de rede

Efeitos de som

Equalizador
Este menu permite-l
durante a reprodução

Modo Existem dois modos: Ligado (marca apenas
os números guardados na Lista de
marcações fixas) e Desligado (pode marcar
qualquer número).

Lista de 
marcações 
fixas

Apresenta a lista de marcações fixas.
Prima L Adicionar, introduza o nome e
número de telefone, depois prima L,
introduza o código PIN2 e prima L.
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3D Surround
Esta função permite-lhe activar os altifalantes
bidireccionais para produzir efeitos 3D surround.
Pode premir + ou - para seleccionar um efeito sonoro.

Repor definições de fábrica
Este menu permite-lhe restaurar algumas definições
do seu telefone para as definições de fábrica.
Introduza a password de bloqueio do telefone e prima L
para confirmar.

Assim que tiver introduzido a password correcta
(igual à password de bloqueio do telefone, cujo valor
predefinido é 1122), o seu telefone será restaurado
para definições de fábrica.



Multimédia

afia
agem e prima , para tirar a

 a fotografia, a imagem será
 L para seleccionar Visualizador
visualizar a imagem.

 câmara
 menu Opções da câmara.

R Voltar ao ecrã anterior

e efeito

ilíbrio de brancos

. 

ctivar Imagem cont. 

o de cena.

lidade de imagem.

anho da imagem.

eder ao Visualizador de imagens.

finir Som obturador, EV, Faixa,
porizador de atraso e Imagem

t..
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8. Multimédia

O seu telefone possui uma câmara digital incorporada.
Pode tirar fotografias, guardá-las no seu telefone ou
transferi-las para o seu PC através de um cabo de
dados, utilizá-las como fundo ou enviá-las para
amigos através de MMS.

Câmara

Activar a câmara
Poderá aceder à câmara, seleccionando Multimédia >
Câmara.
A tabela que se segue descreve as operações das várias
teclas no modo de câmara.

Tirar uma fotogr
1. Enquadre a im

fotografia.
2. Depois de tirar

guardada. Prima
de imagens para 

Menu Opções da
Esta secção descreve o

+ / - Aproximar/afastar (apenas com uma
resolução de imagem inferior a 640 x 480)

< / > Aumentar/diminuir a compensação da
exposição

, Tirar uma fotografia

) Sair do modo Câmara e regressar ao modo
inactivo.

L Aceder ao menu Opções 

1 Definições d

2 Definir Equ

4 Definir ISO

5 Activar/desa

6 Definir Mod

7 Definir Qua

8 Definir Tam

Visualizador de 
imagens

Ac

Definições da 
câmara

De
Tem
con
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r de imagens.
ma fotografia, a mesma é guardada
 aceder ao menu, as fotografias serão
o miniaturas. Utilize as teclas de
ra percorrer a lista. Prima L Opções
uintes opções:

Definir o local de armazenamento
para Telefone ou Cartão de
memória.

Repor as definições da câmara para
os respectivos valores predefinidos.

Visualizar a fotografia.

Apresentar as informações
detalhadas da fotografia
seleccionada.

Definir o estilo da procura como
Estilo lista ou Estilo matriz.

Aplicar a fotografia seleccionada a
outras opções, tais como Para
fundo, Para protector de ecrã, Para
agenda, Para MMS, Para e-mail e
Para Bluetooth.
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Visualizado
Depois de tirar u
na pasta Fotos. Ao
apresentadas com
navegação + e - pa
para aceder às seg

Definições de 
imagem

Definir Tamanho da imagem
(176x220, 320x240, 640x480,
1280x1024, 1600x1200) e
Qualidade de imagem (Normal,
Alta ou Baixa).

Equilíbrio de 
brancos

Seleccionar o Equilíbrio de brancos
adequado a diferentes locais: Auto,
Diurno, Tungsténio, Fluorescente,
Nuvem, Incandescência ou
Manual.

Modo de cena Definir o Modo de cena para Auto
ou Noite. 

Definições de 
efeito

Definir efeitos especiais para a
fotografia.

ISO Seleccionar o nível ISO.

Adicionar 
moldura

Adicionar uma moldura à
fotografia. Algumas molduras
estão disponíveis apenas para
determinados tamanhos de
imagem.

Local de 
armazenamento

Repor 
predefinições

Ver

Informação da 
imagem

Estilo procura

Reencaminhar 



Multimédia

 prima , para começar a gravar.
poderá premir , Pausa/Retomar.
romper a gravação e guardar o

 videogravador
ever o menu Opções do

ir do modo de gravação de vídeo
regressar ao modo inactivo.

ceder ao menu Opções 

oltar ao ecrã anterior

efinições de efeito

efinir Equilíbrio de brancos

efinir o Modo nocturno

efinir Equilíbrio de brancos, EV,
odo nocturno e Faixa.

efinir Tamanho de vídeo,
ualidade de vídeo, Limite do
manho de ficheiro, Limite de
mpo de gravação, Gravar áudio e
rmato codificação.
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Videogravador
Este menu permite-lhe gravar vídeos em formato 3GP.

Activar videogravador
Seleccione Videogravador e prima L para activá-lo.
A tabela que se segue descreve as operações das várias
teclas no modo de gravação de vídeo.

Gravar um vídeo
Enquadre a imagem e
Durante a gravação, 
Prima R para inter
vídeo.

Menu Opções do
Esta secção descr
videogravador:

Mudar nome Mudar o nome da fotografia
seleccionada.

Apagar Apagar a fotografia seleccionada.

Apagar todos os 
ficheiros

Apagar todas as fotografias. 

Ordenar Ordenar todas as fotografias de
acordo com o nome, tipo, tempo
ou tamanho.

Local de 
armazenamento

Definir o local de armazenamento
para Telefone ou Cartão de
memória.

+ / - Aproximar/afastar

< / > Aumentar/diminuir a
compensação da exposição

, Iniciar/parar a gravação

) Sa
e 

L A

R V

1 D

2 D

4 D

Definições do 
videogravador

D
M

Definições de 
vídeo

D
Q
ta
te
Fo
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ução de um filme, é possível regular
indo a tecla +/-. Prima a tecla *

 filme em modo ecrã completo/modo

tos
á-lo ao Gestor de ficheiros que lhe
tografias nas pastas Imagens e Fotos

fico
 fotográfico e Telefone em Gestor de
ida, seleccione uma fotografia nas
u Fotos e prima , para aceder às
: 

Ordenar todos os vídeos de acordo
com o nome, tipo, tempo ou
tamanho.

Definir o local de armazenamento
para Telefone ou Cartão de
memória.

Redimensionar automaticamente a
fotografia seleccionada para se
adequar ao tamanho do ecrã (por
exemplo, 176x220).
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Leitor de vídeo
Esta opção permite-lhe visualizar os vídeos que gravou
ou pré-instalou no seu telefone.
Seleccione um vídeo e prima L Opções para aceder às
seguintes opções:

Durante a reprod
a velocidade, prem
para reproduzir o
paisagem.

Editor de fo
Este menu irá lig
permite gerir as fo
do seu telefone. 

Artista fotográ
Seleccione Artista
ficheiros. De segu
pastas Imagens o
seguintes funções

Definições de 
efeito

Definir efeitos especiais para o 
vídeo.

Local de 
armazenamento

Definir o local de armazenamento
para Telefone ou Cartão de
memória.

Repor 
predefinições

Repor as definições do 
videogravador para os respectivos 
valores predefinidos.

Reproduzir Reproduzir o vídeo seleccionado.

Reencaminhar Aplicar o vídeo seleccionado a
outras opções, tais como Para
MMS, Para e-mail, Para agenda e
Para Bluetooth.

Mudar nome Mudar o nome do vídeo
seleccionado.

Apagar Apagar o vídeo seleccionado.

Apagar todos os 
ficheiros

Apagar todos os vídeos.

Ordenar

Local de 
armazenamento

Redimensionar 
auto



Multimédia

drilho
ador pode criar uma colagem de
adas, de acordo com um

ato de colagem, formando
novo ficheiro de fotografias. Este
s formatos de colagem: Imagem
m em 4 ladrilhos e Imagem em 9
enu.

tilize as teclas de navegação para
para o local onde o texto será
icionado. Prima , e L

ncluído.

ustar a imagem e a cor da
tografia.

tilizar as teclas de navegação para
ar a fotografia. 

ustar o tamanho da fotografia
so não seja apresentada em ecrã
mpleto (por exemplo, 176 x
0).

bter informações sobre Adicionar
eito, moldura, Adicionar ícone e
icionar texto. 
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Assim que terminar a edição da fotografia, prima L
para aceder às seguintes opções:

Imagem em la
Neste menu, o utiliz
fotografias seleccion
determinado form
sequencialmente um 
telemóvel fornece trê
em 2 ladrilhos, Image
ladrilhos na lista de m

Cortar no LCD 
principal

Redimensionar manualmente a
fotografia seleccionada. Prima as
teclas de navegação para seleccionar
a área que deve ser recortada. Prima
* para aumentar e # para reduzir
a área recortada. 

Guardar como Guardar a fotografia num novo
ficheiro.

Adicionar efeito Aplicar o efeito fornecido pelo
telefone.

Adicionar 
moldura

Adicionar uma moldura fornecida
pelo telefone à fotografia. É
possível utilizar repetidamente a
mesma moldura para a fotografia.

Adicionar ícone Adicionar um ícone fornecido
pelo telefone à fotografia. Utilize
as teclas de navegação para
deslocar o ícone seleccionado. De
seguida, prima , e L Concluído.

Adicionar texto U
ir 
ad
Co

Ajuste Aj
fo

Virar U
vir

Expandir tela Aj
ca
co
22

Ajuda O
ef
Ad
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O utilizador poderá premir a tecla de seta + e - para
seleccionar um dos formatos antes de premir L para
aceder ao ecrã seguinte, que irá apresentar o número
de fotografias como molduras vazias a cinzento. Por
exemplo, caso sejam seleccionadas 2 fotografias, serão
apresentadas duas molduras vazias a cinzento; caso
sejam seleccionadas 4 fotografias, serão apresentadas
quatro molduras vazias a cinzento; caso sejam
seleccionadas 9 fotografias, serão apresentadas nove
molduras vazias a cinzento, e a moldura vazia deve
conter o número correspondente. Prima L para
aceder ao menu Gestor de ficheiros e seleccione as
fotografias para criação da colagem. Depois de ter
confirmada a selecção de uma fotografia, o ecrã irá
regressar à interface de colagem de fotografias onde
serão apresentadas as fotografias seleccionadas pelo
utilizador. Neste caso, prima L Opções; prima R

para sair. Prima L para aceder à interface onde a linha
de cabeçalho é a opção. Na interface de opções, o
utilizador poderá Seleccionar imagem ou Guardar
como. Seleccionar imagem irá aceder ao menu Gestor
de ficheiros para seleccionar fotografias; Guardar como
irá aceder ao menu Gestor de ficheiros e guardar a
fotografia.



Entretenimento e jogos

uporta jogos Java transferidos do
specíficos para este modelo de

e Java ter sido instalado, poderá
efinições para definir o seguinte:
ite-lhe definir a preferência

 a ligação automática. Pode
ccionar Avisar sempre, Avisar no
eiro, ou Nunca. 

ite-lhe definir a preferência
 iniciar automaticamente um
let. Pode seleccionar Avisar
pre, Avisar no primeiro, ou
ca. 

eu telemóvel poderá apresentar
sagens sobre "MIDlets". Os
lets são aplicações JAVA ou

s.

ite-lhe definir a preferência
 recepção de mensagens. Pode

ccionar Avisar sempre ou Nunca.
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9. Entretenimento e jogos

Jogos
Seleccione um jogo e prima L. Para obter
informações sobre um determinado jogo, consulte as
instruções no ecrã.

Definições de jogo
Este menu permite-lhe activar ou desactivar o som e
efeito de vibração dos jogos.

Seleccione Música de fundo, Efeitos de som ou
Vibração do jogo, depois prima </> para seleccionar
Ligado ou Desligado e prima L para confirmar.

Java
O seu telemóvel incorpora um ambiente de
desenvolvimento Java, que lhe permite executar
aplicações Java, tais como jogos transferidos da
Internet.
Ao utilizar o Java pela primeira vez, aparece uma
mensagem a informá-lo que a instalação e
configuração do Java irão demorar alguns minutos.
Esta é uma situação pontual.

Este telefone apenas s
operador de rede, e
telefone.

Definição Java
Depois de o softwar
premir L Opções > D
Acesso à rede Perm

para
sele
prim

Invocação auto Perm
para
Mid
sem
Nun

O s
men
MID
jogo

Serviço 
mensagens

Perm
para
sele
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Multimédia Permite-lhe definir a preferência
para as mensagens multimédia.
Pode seleccionar Avisar sempre,
Avisar no primeiro, ou Nunca.

Ler dados 
utilizador

Permite-lhe definir a preferência
para Ler dados utilizador. Pode
seleccionar Avisar sempre, Avisar no
primeiro, Permitir ou Nunca.

Escrever dados 
utilizador

Permite-lhe definir a preferência
para Escrever dados utilizador. Pode
seleccionar Permitir, Avisar sempre,
Avisar no primeiro, ou Nunca.

Conectividade 
local

Permite-lhe definir a preferência
para Conectividade local. Pode
seleccionar Permitir, Avisar sempre,
Avisar no primeiro ou Nunca.
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10. Perfis

Este menu permite-lhe definir o toque, tipo de alerta,
volume do toque, modo de atender e luz de fundo,
etc. quando recebe uma chamada ou uma nova
mensagem, para adaptar a utilização do seu telefone a
diferentes tipos de ambientes de chamadas.
Seleccione Geral, Reunião, Exterior, Interior, Auricular
ou Modo de voo e prima L OK para aceder às
seguintes opções:

A opção "Auto" no Modo atender está disponível
apenas quando o telefone está no Modo auricular. O
Modo auricular não precisa ser activado. O telefone
irá mudar para o modo auricular assim que ligar o
auricular ao telefone.

Modo de voo
Este menu permite-lhe definir o menu para Modo
normal ou Modo de voo. Pode também seleccionar
Perguntar ao ligar para que lhe pergunte qual o modo
que prefere quando liga o telefone. Se o Modo de voo
estiver activado, a função de rede será fechada e todas
as operações de rede serão proibidas.Activar Activar o perfil seleccionado.

Personalizar Permite definir o modo
seleccionado incluindo Definição do
toque (Chamada recebida, Ligar,
Aviso de mensagem e Som das
teclas), Volume (Toque e Som das
teclas), Tipo de alerta (Toque,
Vibração apenas, Vibra e toque ou
Vibra, depois toque), Tipo de toque
(Uma vez, Repetir ou A ascender),
Tom adicional (Advertência, Erro,
Ligação à rede e Ligação chamada),
Modo atender (Qualquer tecla).
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uma tarefa agendada para um
, a data é realçada a amarelo.

a
possui uma calculadora incorporada
lizar para realizar cálculos básicos.
úmeros com o teclado e insira as
as teclas de navegação, tal como
la seguinte:

 calculadora é apenas indicativo. A
ulo é de até 10 casas decimais. O
is truncado após o 10º dígito decimal
 seguinte.

cionar ou M+

trair ou M-

ltiplicar ou MC

idir ou MR

gar o número

to decimal

ultado
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11. Trabalho

Este menu contém funções e opções concebidas para
ajudá-lo a organizar-se e manter-se sempre
informado(a).

Calendário
Este menu permite-lhe visualizar o calendário e
adicionar tarefas na Lista afazeres.
Pode premir as teclas de navegação para visualizar o
calendário.
Seleccione uma data que pretende visualizar e prima
L Opções para aceder às opções seguintes:

Quando existe 
determinado dia

Calculador
O seu telefone 
que poderá uti
Introduza os n
operações com 
indicado na tabe

O resultado da
precisão do cálc
resultado é depo
para a operação

Ver tarefas Mostra a lista de tarefas no tempo
definido. Prima L para visualizar os
pormenores e gerir a tarefa.

Adicionar 
tarefa

Permite-lhe definir o tipo, data,
hora, notas, alarme, localização e
prioridade da tarefa. Prima R

Concluído para guardar a entrada.

Ir para data Permite-lhe visualizar rapidamente
um dia específico. Introduza a data e
prima L.

+ Adi

- Sub

< Mu

> Div

R Apa

* Pon

, Res



Trabalho

Lista afazeres

 de uma tarefa existente

ui um despertador incorporado.
máximo de 5 alarmes separados.
larme, siga os passos abaixo.

Repetir Definir a frequência da tarefa: Uma
 Diariamente, Dias, Semanal ou
sal.

ite-lhe introduzir a localização
arefa.

ite-lhe definir a prioridade da
fa.

 as definições da tarefa
ccionada.

cionar uma nova tarefa.

tar a tarefa seleccionada.

gar a tarefa seleccionada.

gar todas as tarefas na Lista
eres.

iar o calendário para o
inatário pretendido.
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Este menu ajuda-o a gerir os diferentes tipos de tarefas
no seu dia a dia. Pode adicionar uma descrição para a
tarefa, um tempo específico e um alarme para a sua
Lista afazeres.
Pode premir L Adicionar para criar uma nova tarefa e
seleccionar o tipo de tarefa. Após a edição da tarefa,
prima R Concluído.

Adicionar uma tarefa Menu de opções

Alarme
O seu telemóvel poss
Pode configurar um 
Para configurar um a

Data Permite-lhe introduzir a data da
tarefa.

Hora Permite-lhe introduzir a hora da
tarefa.

A hora introduzida terá de ser num
formato de 24 horas.

Nota Permite-lhe introduzir a descrição
da tarefa. Prima L Editar,
introduza a descrição e prima L

para guardar.

Alarme Utilize as teclas de navegação para
definir o estado do alarme.

vez,
Men

Localização Perm
da t

Prioridade Perm
tare

Ver Ver
sele

Adicionar Adi

Editar Edi

Apagar Apa

Apagar tudo Apa
afaz

Enviar 
vCalendar

Env
dest
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ém funções e opções concebidas para
organizar-se e manter-se sempre
rante as suas deslocações.

 unidades
rmite-lhe efectuar conversões de
omprimento e peso. Introduza o
 L OK para calcular o resultado.

 para introduzir o ponto decimal.

 moeda
ite-lhe converter uma soma de uma
ra utilizando a taxa de câmbio que
nverter entre a moeda Local para a
vice versa. Introduza uma taxa de
po Valor, prima L, e introduza a
po Local ou Estrangeira, de seguida
ter o valor de conversão.

 para introduzir o ponto decimal.

possui uma função de cronómetro.
os de cronómetro disponíveis:

o e Cronómetro  Nway. Ao seleccionar
o, pode aceder às seguintes opções:
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1. Seleccione um alarme e prima L Editar.
2. Defina o estado para Ligado.
3. Introduza a hora. 
4. Seleccione Repetir: Uma vez, Diariamente ou

Dias. Quanto terminar a configuração, prima R
Concluído.

5. Defina as Opções de áudio para Toque ou Rádio
FM e prima L Opção para definir o toque ou o
canal de rádio.

6. Defina o modo Sonolência: Predefinido ou de 1 a
10 minutos.

7. Seleccione o Tipo de alerta: Toque, Vibração
apenas ou Vibra e toque.

Se seleccionar o modo "Dias", pode seleccionar a linha
da semana e depois definir individualmente o alarme
para cada dia. Pode alternar entre Ligado e Desligado
premindo a tecla L.

Relógio mundial
Este menu permite-lhe verificar a hora das principais
cidades em todo o mundo.
Prima as teclas de navegação para seleccionar a cidade.
A data e hora locais são apresentadas no fundo do ecrã.

Extras
Este menu cont
ajudá-lo(a) a 
informado(a) du

Conversor de
Este menu pe
unidades de c
número e prima

Prima a tecla *

Conversor de
Este menu perm
moeda para out
desejar. Pode co
Estrangeira ou 
câmbio no cam
quantia no cam
prima L para ob

Prima a tecla *

Cronómetro
O seu telefone 
Tem dois tip
Cronómetro típic
Cronómetro típic



Trabalho

Leitor de e-book
he visualizar o ficheiro de texto
e ou no cartão Micro SD (um
o deve ultrapassar 900 caracteres
tuguês não deve ultrapassar 1800
copiar e guardar o ficheiro de
ma pasta e-book para que possa

r ao menu e-book. Se existirem
 pasta, visualizará uma lista de
ima L Opções para aceder às
:

Divisão tempo Prima L Iniciar/Parar/Retomar para

 apagar os ficheiros criados pelo
ma durante a leitura do e-book.

r e ler o ficheiro seleccionado.

nir formato do texto.

sentar as informações
lhadas e a codificação do ficheiro
cionado. 

ar o ficheiro seleccionado.

ar todos os ficheiros na pasta e-
.
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Ao seleccionar Cronómetro nWay, pode premir L

Iniciar para registar o seu tempo. Existem quatro tipos
de visualização de tempo disponíveis. Estes são
indicados pelas teclas de navegação +, -, < e >. O tipo
de tempo seleccionado será apresentado a vermelho.
Para reiniciar o cronómetro, prima demoradamente
L Retomar.

Este menu permite-l
guardado no telefon
ficheiro em chinês nã
e um ficheiro em por
caracteres). Tem de 
texto seleccionado nu
ler o texto ao acede
ficheiros de texto na
ficheiros no ecrã. Pr
opções que se seguem

iniciar/parar/retomar a contagem e
prima R Dividir para dividir o
tempo. Ao seleccionar Dividir, o
cronómetro continua a contar
continuamente. Ao seleccionar
Voltar, ser-lhe-á perguntado se
pretende guardar o resultado ou
não. Prima L Sim para guardar ou
R Não para sair.

Tempo volta Prima L Iniciar/Parar/Retomar para
iniciar/parar/retomar a contagem e
prima R Volta para visualizar o
tempo por volta. Ao premir R

Volta, o cronómetro irá contar a
partir do início.

Ver registo Visualizar o resultado guardado.

Limpar estante Para
siste

Abrir e-book Abri

Definições de 
visualização

Defi

Informação do 
livro

Apre
deta
selec

Apagar Apag

Apagar todos 
os ficheiros

Apag
book
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Esta função apenas suporta ficheiros de texto guardados
na pasta do menu e-book com um tamanho inferior a
2MB.

Ordenar Ordenar os ficheiros Por nome, Por
tipo, Por tempo, Por tamanho ou
Nenhum (nenhuma ordenação ou
ordenação aleatória).

Aplicar 
definições de 
visualização

Activar as definições definidas em
Ver.

Ajuda Visualizar as funções dos atalhos.



Browser

Marcadores
L como um marcador no seu

um marcador e prima L Opção
tes opções:

-lhe visualizar os websites que
.

s"
lhe visualizar a página web que
 e guardou como página offline.

eço
reço da Internet e confirmar a

der à página web do marcador
cionado.

ar o marcador seleccionado.

iar o marcador seleccionado.

gar o marcador seleccionado.

gar todos os marcadores.

oduzir o título e o URL para
r um novo marcador.
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12. Browser

Este menu contém as contas de dados e Wap.

STK
A disponibilidade das funções deste menu depende do
cartão SIM suportar ou não STK. Se o cartão SIM
suportar a função STK, o menu STK é apresentado no
ecrã.

WAP

Esta função apenas está disponível se a sua subscrição
incluir o serviço de acesso WAP.

Esta opção permite-lhe aceder à Internet. O seu
telefone foi pré-configurado com uma série de modos
de acesso à Internet. Pode começar a navegar na
Internet assim que tiver activado o modo de acesso.

Página inicial
Pode guardar uma página inicial para cada modo de
acesso. Quando acede à Internet com o browser WAP,
é apresentada a página inicial do modo de acesso que
seleccionou.

Pode guardar o UR
telefone. Seleccione 
para aceder às seguin

Páginas recentes
Este menu permite
visitou recentemente

"Offline, página
Este menu permite-
visitou recentemente

Introduzir ender
Introduzir um ende
ligação ao website.

Ir para Ace
selec

Editar Edit

Enviar Env

Apagar Apa

Apagar tudo Apa

Adicionar 
marcador

Intr
cria
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ados
ite-lhe definir as informações da sua
rmações da conta existente são
abricante.

ome da conta, Número, Nome do
ord, Tipo de linha, Velocidade e DNS.

e da conta, APN, Nome do utilizador,
aut..

Permite-lhe activar ou desactivar as
definições de mensagem do serviço.

Pode activar, desactivar ou limpar a
cache. 

Pode activar ou desactivar os cookies
e limpar os cookies. Um cookie
consiste numa informação enviada
para o seu browser quando visita um
website. 

Visualizar a lista de Certificados
fidedignos instalados.
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Definições
Este menu permite-lhe configurar as definições para
navegar na Internet. O seu telefone poderá estar pré-
configurado com as definições de um determinado
operador de rede. Se tiver subscrito o serviço nesse
operador de rede, poderá começar a utilizar o seu
browser. Caso contrário terá de reconfigurar as
definições. 

A Philips não é obrigada a notificar previamente nem
assumirá quaisquer consequências por quaisquer
falhas resultantes de alterações às configurações feitas
por si ou pelo operador de rede. Queira obter
informações mais actualizadas junto do seu operador
de rede.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções para as
definições da Web: Conta de d

Este menu perm
conta. As info
fornecidas pelo f

Dados GSM
Pode definir: N
utilizador, Passw

GPRS
Pode definir: Nom
Password e Tipo 

Editar perfil Fazer alterações à configuração do
perfil actualmente seleccionado.

Opções do 
browser

Permite-lhe configurar os
parâmetros do browser, tais como
definir o Tempo limite e activar ou
desactivar a função Mostrar imagens.

Definições 
de 
mensagem 
do serviço

Limpar 
cache

Limpar 
cookies

Certificados 
fidedignos



Música

 Leitor de músicas

 menu Música e regressar ao
icial

 à Lista pessoal. Premir
ente L para aceder ao menu
.

ao ecrã anterior.

uzir a faixa seleccionada.

ntar informações detalhadas
 faixa de música.

nar a faixa à lista de toques
onáveis quando escolhe um
no Gestor de ficheiros.

izar a lista de faixas no leitor de
s (esta opção apenas está
ível quando Lista ger auto está
a).

nar a faixa à pasta seleccionada
pção apenas está disponível

o Lista ger auto está
vada).
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13. Música

Música
Este menu permite-lhe reproduzir músicas. A música
guardada na pasta Minha música será
automaticamente detectada e adicionada à lista
pessoal. Durante a reprodução de músicas, pode fazer
ou atender chamadas. O leitor fará uma pausa assim
que a ligação for estabelecida.

Ligar o leitor de áudio
Prima R no modo inactivo ou seleccione Música.
A tabela que se segue descreve as operações das várias
teclas durante a reprodução de música.

Menu Opções do

+ Reproduzir/pausa

- Parar

< Regressar à faixa anterior

> Avançar para a faixa seguinte

Teclas de 
volume 
laterais

Ajustar o volume da música

) Sair do
ecrã in

L Aceder
novam
Opções

R Voltar 

Reproduzir Reprod

Detalhes Aprese
sobre a

Adicionar à 
lista de 
toques

Adicio
selecci
toque 

Actualizar 
lista

Actual
música
dispon
activad

Adicionar Adicio
(esta o
quand
desacti
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s e seleccione Adicionar. O gestor de
 e pode então seleccionar o conteúdo da
a adicionar ao leitor de áudio.

ouvir a música depois de ter ligado o
ular Bluetooth, pode aceder a Leitor
 L Listar, depois premir L Opções,
ições e seleccionar e activar Saída

ossui a função de recepção de rádio
e da recepção é determinada pela
e das ondas de rádio locais. Ligue o
ectivo conector na parte inferior do
ervir de antena e assim obter uma
ada de rádio FM. O telemóvel
ncias entre 87,4 mhz a 108 mhz,
 função de difusão de bastidores. 

s teclas
ádio, prima as teclas que se seguem:

Para abrir o menu de opções. Os
detalhes do menu encontram-se
na secção seguinte.

Para regressar ao menu anterior.
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Para adicionar ou apagar faixas de música, tem de
ligar o seu telefone ao computador utilizando o cabo
de dados USB. Depois do computador ter identificado
o seu telefone, pode copiar faixas de música para o
telefone ou apagá-las do mesmo.

Nota: apenas as faixas guardadas na pasta do directório
de raiz do Gestor de ficheiros podem ser geradas
automaticamente através da selecção da opção Actualizar
lista. Para recuperar faixas de subpastas, tem de
desactivar Lista ger auto na opção Definições. De seguida

prima L Opçõe
ficheiros irá abrir
subpasta que desej

Se não conseguir 
telefone ao auric
de áudio e premir
seleccionar Defin
estéreo BT.

Rádio FM
Este telemóvel p
FM. A qualidad
cobertura da red
auricular ao resp
telemóvel para s
recepção adequ
comporta frequê
assim como uma

Utilização da
Na interface de r

Definições Definições do leitor para seleccionar a
lista pessoal do Telefone/Cartão de
memória, Lista ger auto, Repetir
(modo de repetição), Aleatório (ordem
de reprodução), Reprodução de fundo
(continuar ou não a reproduzir a
música quando sai do leitor de áudio).
Definições do visor para a apresentação
do espectro ou 
das letras das músicas.
Efeitos de som para Equalizador,
Velocidade de reprodução, Efeito de
eco, 3D Surround.
Definições Bluetooth para Saída
estéreo BT, Auricular estéreo BT.

L 

R



Música

om
lhe gravar sons. Pode também
ome e apagar o som que gravou.

avação e prima L ou L

der ao menu Opções.

- Para ligar/desligar o rádio sem sair Entrada manual Pode introduzir a frequência do
nal de rádio pretendido
anualmente na janela
spectiva. Prima L OK para
nfirmar a transmissão do canal

e rádio seleccionado.

 telemóvel irá adicionar e
ardar automaticamente todos

s canais de rádio detectados na
sta de canais. 

ode seleccionar as definições de
eprodução de fundo e Altifalante.
ode activar ou desactivar o
ltifalante; quando activado, o
tifalante interno do telemóvel
á difundir o canal de rádio.
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Menu Opções
No menu Rádio, pode seleccionar as opções que se
seguem premindo R menu Opções como se segue: Gravador de s

Este menu permite-
reproduzir, mudar o n
Seleccione uma gr
directamente para ace

da interface em curso.

</> Premir brevemente para mudar
para o canal de rádio seguinte/
anterior. Premir demoradamente
para uma alteração rápida de
canais.

) Premir brevemente para regressar
ao modo inactivo com a difusão
de rádio como fundo (se a opção
Reprodução de fundo estiver
seleccionada); premir
demoradamente para desligar o
telemóvel.

Lista de canais O ecrã nesta interface apresenta
todos os canais de rádio
guardados. Prima L para
Reproduzir, Apagar ou Editar e R
para regressar ao menu anterior.

ca
m
re
co
d

Pré-programação 
auto

O
gu
o
li

Definições P
R
P
A
al
ir
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as durante a composição de 

s durante a composição de 

serir uma pausa.

serir as notas de Dó a Si.

serir um efeito de vibração
ibratto). 

terar o tom da nota para alto, médio
 baixo.

terar o estado da nota para alto,
rmal ou baixo.

terar o tempo.

eproduzir a melodia.

eleccionar a velocidade de
produção.

eleccionar um instrumento musical.

uardar a melodia.
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Compositor de melodias
Este menu permite-lhe editar uma melodia e defini-la
como toque.
Se não existir qualquer melodia, pode premir L

Adicionar para criar uma melodia e premir L para
aceder ao menu Opções durante a composição da
melodia. Se tiver seleccionado uma melodia existente,
pode premir L para aceder ao menu Opções.

Teclas utilizad
uma melodia

Menu Opçõe
uma melodia

Gravar Prima L para iniciar a gravação, L
para uma Pausa ou para Retomar a
gravação. Para terminar a gravação,
prima R Parar. Introduza um nome
de ficheiro para a gravação e prima L.

Reproduzir Reproduzir a gravação.

Anexar Anexar som à gravação.

Mudar nome Mudar o nome da gravação.

Apagar Apagar a gravação.

Apagar tudo Apagar todas as gravações.

Definições Definir o local de armazenamento, o
formato e a qualidade de áudio da
gravação.

Reencaminhar Aplicar a gravação a outras opções.

0 In

1 - 7 In

8 In
(v

+ - Al
ou

# Al
no

* Al

Reproduzir R

Velocidade de 
reprodução

S
re

Seleccionar 
instrumento

S

Guardar G
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Menu Opção de uma melodia
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Reproduzir Reproduzir a melodia seleccionada.

Editar Editar a melodia seleccionada.

Adicionar Criar uma nova melodia.

Mudar nome Mudar o nome da melodia 
seleccionada.

Apagar Apagar a melodia seleccionada.

Apagar todos 
os ficheiros

Apagar todas as melodias.

Reencaminhar Aplicar a melodia a outras opções
como Para perfil do utilizador, Para
MMS, Para e-mail e Para Bluetooth.



63

 ligação por Bluetooth
ma ligação por Bluetooth, antes de
e de que activa a função Bluetooth na
sligado. De seguida, seleccione Meus
terrogar novo dispositivo. Quando a
os for visualizada, seleccione um para

ação com o mesmo. 

Procurar os dispositivos áudio
disponíveis.

Seleccione L Opções > Interrogar
novo dispositivo para procurar um
novo dispositivo.

Activar o dispositivo seleccionado.

Permite-lhe configurar as seguintes
opções: Visibilidade, Alterar nome
dispositivo e Autenticação.

Visualizar as instruções de
utilização do Bluetooth.
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14 � Capacidade de ligação

O seu telefone permite-lhe ligar a uma série de
dispositivos externos através de Bluetooth, USB ou
rede. Este menu faculta-lhe mais funções para
configurar a ligação com estes dispositivos externos.

Bluetooth
O seu telefone suporta a tecnologia sem fios
Bluetooth, permitindo a ligação a um dispositivo
Bluetooth compatível a uma distância de 10 metros. A
ligação Bluetooth pode esta sujeita a interferências
resultantes de obstruções como paredes ou outros
dispositivos electrónicos.
Antes de poder aplicar a ligação Bluetooth, certifique-
se de que o outro dispositivo suporta a função
Bluetooth contactando o fabricante do mesmo ou
consultando a respectiva documentação.
Menu Bluetooth

Efectuar uma
Para efectuar u
mais certifique-s
opção Ligado/De
dispositivos > In
lista de dispositiv
efectuar uma lig

Opções Descrição

Alimentação Ligar/desligar a função Bluetooth.

Interrogar
dispositivo
áudio

Meu
dispositivo

Dispositivo
activo

Definição

Acerca



Capacidade de ligação

Ligação com um dispositivo áudio

a rede que não a sua apenas se
 de roaming válido com o seu
 de rede poderão surgir alguns
utilização do telefone.

lhe criar uma lista de redes por
. Uma vez definida, o telefone irá
 na rede, de acordo com a sua

lhe definir o modo de ligação
ccionar Sempre ou Quando

Modo de Automático: o seu telefone seleccionará
aticamente e registar-se-á numa
isponível.
al: fornece-lhe uma lista de redes
íveis na área. Seleccione a rede
retende registar o seu telefone e

 Lpara confirmar. 

endamos a selecção de
ático.
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Seleccione <Interrogar dispositivo áudio>. Quando a
lista de dispositivos for visualizada, seleccione um para
efectuar uma ligação com o mesmo, prima L Ligar.
Assim que seleccionar um dispositivo e for efectuada
uma ligação, é-lhe solicitada a introdução de um
código para emparelhar com o dispositivo. Este
código é fornecido pelo fabricante do outro
dispositivo Bluetooth pelo que deverá consultar a
documentação do mesmo para obter informações
adicionais. A função de código garante que apenas são
permitidas ligações legítimas para ligar ao seu
dispositivo ou ao dispositivo seleccionado.

Se não pretender utilizar a função Bluetooth durante
algum tempo, deve desactiva-la para conservar a carga da
bateria.

Definições da rede 

Seleccionar rede
Este menu permite-lhe seleccionar a rede do serviço.

Pode seleccionar outr
possuir um contrato
operador. Se mudar
problemas durante a 

Redes preferidas
Este menu permite-
ordem de preferência
tentar fazer o registo
preferência.

Ligação GPRS
Este menu permite-
GPRS. Pode sele
necessário.

Nova
procura

Procurar a rede disponível.

Seleccionar
rede

Seleccionar a rede preferida a utilizar.

selecção autom
rede d
Manu
dispon
onde p
prima

Recom
Autom
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bile Phone Tools
o telemóvel ajudam-no a utilizar da
 seu telemóvel para transmissão de
entos através do software Mobile
om este software, pode enviar e

os, enviar e receber SMS e editar os
 telemóvel. Para activar esta função,
e abrir o Mobile Phone Tools. De
telefone com o cabo USB. Aceda ao
e de ligação e seleccione Porta COM.
putador, seleccione 9@9u e prima
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USB

Ligue o seu telefone ao PC através do cabo de dados
USB, seleccione uma das operações seguintes no
menu:

No final da transferência, certifique-se de que desliga
com segurança o dispositivo com base nas instruções do
seu computador.

Utilizar o Mo
As ferramentas d
melhor forma o
dados e docum
Phone Tools. C
transferir ficheir
contactos do seu
tem de instalar 
seguida, ligue o 
menu Capacidad
No ecrã do com
Ligar.

Armazena-
mento
massa

Funciona como armazenamento de
massa para os dados do seu telemóvel
no computador e para recuperar os
dados guardados no computador,
enviar e transferir ficheiros, aceder à
memória interna e ao cartão Micro
SD (se presente) e o tamanho da
transferência é ilimitado até a
memória estar cheia.

Webcam Funciona como webcam para o seu
PC.

Porta COM Funciona como modem para o seu
telefone e para ligação ao PC. Pode
utilizar o software fornecido para
editar os contactos do seu telemóvel,
imagens e melodias.
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15. Gestor de ficheiros

Este menu permite-lhe visualizar a capacidade de
memória total e livre no telefone e no cartão de
memória. Permite-lhe também gerir as imagens, os
sons gravados, os toques e os ficheiros de músicas
existentes no seu telefone.
No menu principal, seleccione Gestor de ficheiros >
Telefone ou Cartão de memória (se inserido), prima
L Opções para aceder ao seguinte:

O canto superior direito do ecrã do gestor de ficheiros
apresenta a memória utilizada. Quando selecciona
uma pasta ou um ficheiro no gestor de ficheiros, o
canto superior direito do ecrã apresenta também a
data e o tamanho do ficheiro/pasta.

Abrir Abrir a pasta. Pode seleccionar um
ficheiro ou uma pasta para efectuar as
seguintes operações:
• Operações da pasta
Abrir, Criar pasta, Mudar nome,
Apagar e Ordenar.
• Operações do ficheiro
Reproduzir (para ficheiro de música),
Ver (para ficheiro de imagem),
Instalar (para aplicação Java),
Reencaminhar, Detalhe, Mudar nome,
Copiar, Editar, Mover, Apagar, Apagar
todos os ficheiros e Ordenar.

Criar pasta Criar uma nova pasta. 

Pode também organizar os seus
ficheiros em subpastas. Seleccione
uma pasta na qual deseja criar uma
subpasta. Prima L Editar e seleccione
Criar pasta. Pode então armazenar os
seus ficheiros na subpasta.

Formato Formatar a pasta. (Disponível apenas
para o directório de raiz).

Remover Remover o cartão de memória em
segurança.
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Ícones e símbolos
No modo inactivo, podem ser apresentados vários
símbolos simultaneamente no ecrã principal.

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

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

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

Rede GSM - o seu telefone está ligado à rede
GSM.
Qualidade da recepção - quantas mais barras
forem apresentadas, melhor será a recepção.

Bloqueio do teclado - o teclado foi bloqueado.

 Bluetooth - a função está activada.

 Alarme - o despertador foi activado.

Toque - o seu telefone irá tocar quando
receber uma chamada.

Vibração apenas - o seu telefone apenas irá
vibrar quando receber uma chamada.

Reencaminhamento de chamadas- as
chamadas de voz recebidas estão a ser
reencaminhadas para um número.

Roaming - apresentado quando o telefone
está registado numa rede que não a sua
(especialmente quando se encontra no
estrangeiro).

Código local - o código designado pelo seu
operador de rede. Depende da subscrição;
contacte o seu operador para mais detalhes.

Ligação GPRS - o seu telefone está ligado à
rede GPRS.

Mensagem SMS/MMS - recebeu uma nova
mensagem SMS/MMS.

SMS cheio - a memória das mensagens está
cheia. Apague as mensagens antigas para
poder receber novas.

Auricular - o auricular está ligado ao telefone.
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acessórios poderá não assegurar a conformidade com as
à RF da FCC.
spositivo está em conformidade
ormas FCC. O funcionamento
ndições seguintes:

ão pode provocar interferência

tem de aceitar qualquer
ida, incluindo interferência que
funcionamento não pretendido. 
 sua responsabilidade. Para evitar
outras pessoas, assim como danos
 todas as instruções de segurança e
o às mesmas quando emprestar o
a evitar uma utilização não
efone:
telefone num local seguro e
 fora do alcance de crianças de

.
er o código PIN. Em vez disso,

 e retire a bateria, caso não
durante um longo período de

IN depois de adquirir o telefone
 de restrição de chamadas.
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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).

No que diz respeito ao transporte junto do corpo, este
telefone foi testado e cumpre as normas de exposição à
RF da FCC quando utilizado com um acessório isento
de metal e que posicione o mesmo a uma distância
mínima de 1,5 cm do corpo. A utilização de outros

normas de exposição 
Advertência: Este di
com a Parte 15 das n
está sujeito às duas co
• Este dispositivo n

nociva, e
• Este dispositivo 

interferência receb
possa provocar um 

O seu telemóvel é de
lesões pessoais e/ou n
no telefone, leia e siga
alerte os outros quant
seu telemóvel. Par
autorizada do seu tel

Guarde o 
mantenha-o
tenra idade
Evite escrev

tente memorizá-lo. 
Desligue o telefone
pretenda utilizá-lo 
tempo.
Altere o seu código P
e para activar opções
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de entrar num avião e/ou colocar o
vel na sua mala: a utilização de
veis em aviões poderá comprometer o
amento do mesmo, afectar a rede

 e poderá ser ilegal.
spitais, clínicas e outros centros de
 quando estiver nas proximidades de
mento médico.

áreas com uma atmosfera
ialmente explosiva (por exemplo,
de abastecimento e também em áreas
 ar contém partículas de pó, como por
metais).
ue transporte produtos inflamáveis
eículo estiver estacionado) ou um
e petróleo líquido (GPL), verifique
ículo cumpre as regras de segurança

 lhe for solicitado que desligue os
transmissão de rádio, tais como em
ras áreas onde ocorram explosões.
ue-se, junto do fabricante do seu

, de que o equipamento electrónico
o no seu veículo não será afectado
ádio.
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A concepção do seu telefone cumpre com
todas as leis e regulamentos aplicáveis. No
entanto, o seu telefone poderá causar
interferência em outros dispositivos

electrónicos. Por conseguinte, deve seguir todas as
recomendações e regulamentos locais quando estiver
a utilizar o telemóvel em casa, bem como noutros
locais. Os regulamentos relativos à utilização de
telemóveis em veículos e aviões são particularmente
rigorosos.
A preocupação do público tem-se centrado há algum
tempo nos possíveis riscos para a saúde dos utilizadores
de telemóveis. A pesquisa actualmente realizada em
tecnologia de ondas de rádio, incluindo a tecnologia
GSM tem sido revista, tendo sido definidas normas de
segurança para assegurar protecção contra exposição a
energia de ondas de rádio. O seu telemóvel cumpre
todas as normas de segurança aplicáveis, bem com a
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 
telemó
telemó

correcto funcion
telefónica móvel

Em ho
saúde e
equipa

Em 
potenc
postos 
onde o

exemplo, pó de 
Num veículo q
(mesmo se o v
veículo a gás d
primeiro se o ve
aplicáveis.
Em áreas onde
dispositivos de 
pedreiras ou out

Certifiq
veículo
utilizad

pela energia de r



Pacemakers Para uma utilização ideal e satisfatória do seu
ve utilizar o telefone na posição
ando não usar o modo mãos
 acessório de mãos livres).
ha o seu telefone a temperaturas

m cuidado. Qualquer utilização
 na anulação da Garantia

lefone em qualquer líquido; se o
ido, desligue-o, retire a bateria
 durante 24 horas antes de os

efone, limpe-o com um pano

amadas consome exactamente a
e de energia da bateria. No
óvel consome menos energia
inactivo quando guardado no

iver com o ecrã inactivo e estiver a
telefone consome energia para
ações de localização actualizadas

tar a retroiluminação para um
 tempo, assim como evitar a
sária dos menus contribuirá para
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Se utiliza um pacemaker:
• Mantenha o telefone sempre a uma distância

mínima de 15 cm do seu pacemaker quando o
telefone estiver ligado, para evitar potenciais
interferências.

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

minimizar potenciais interferências.
• Desligue o telefone se suspeitar que há qualquer

tipo de interferência.

Próteses auditivas

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

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:

telefone, de
normal (qu
livres ou um
•Não expon

extremas.
• Trate o telefone co

indevida resultará
Internacional.

• Não mergulhe o te
telefone estiver húm
e deixe que sequem
voltar a utilizar.

• Para limpar o tel
macio.

• Fazer e receber ch
mesma quantidad
entanto, o telem
estando com ecrã 
mesmo local. Se est
deslocar-se, o seu 
transmitir as inform
para a rede. Ajus
menor período de
navegação desneces
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óvel e o seu automóvel

dos revelam que falar ao telemóvel
to conduz reduz a sua concentração,
pode constituir uma situação de

 Cumpra as seguintes directrizes:
a a sua atenção na condução. Saia da
one antes de utilizar o telefone.
gulamentos locais dos países onde
zir e a utilizar o seu telefone GSM.
ar o seu telefone num veículo, instale
ãos livres que é especificamente
a esse efeito.
de que o seu telefone e o kit de
o obstruem os airbags nem outros
 segurança instalados no automóvel.
m sistema de alarme para accionar a
ou buzinar para indicar chamadas

bida em estradas públicas em alguns
 os regulamentos locais
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poupar a energia da bateria e prolongar a autonomia
nas chamadas e em modo de espera.

Informações relativas à bateria

• O seu telefone é alimentado por uma bateria
recarregável.

• Utilize apenas o carregador especificado.
• Não incinere a bateria.
• Não deforme nem abra a bateria.
• Não permita que objectos metálicos (tais como

chaves no bolso) possam provocar curto-circuitos
nos contactos da bateria.

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

Deve utilizar apenas baterias e acessórios
originais Philips pois a utilização de outros
acessórios poderá danificar o telemóvel e
revelar-se perigosa, além do que anulará
todos os direitos à garantia do seu telefone

Philips. A utilização de um tipo incorrecto de bateria
poderá também causar uma explosão.
Certifique-se de que as peças danificadas são
imediatamente substituídas por um técnico
qualificado e que são utilizadas peças sobressalentes
originais Philips.

O seu telem

Os estu
enquan
o que 
perigo.

• Concentre tod
estrada e estaci

• Respeite os re
estiver a condu

• Se deseja utiliz
o kit de m
concebido par

• Certifique-se 
automóvel nã
dispositivos de

A utilização de u
luz do veículo 
recebidas é proi
países. Consulte



Norma EN 60950

E nas instruções de 
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que este símbolo de caixote do
 uma cruz em cima for anexado
oduto, significa que o produto é
o pela Directiva 2002/96/CE do

nto Europeu.
formar-se acerca dos sistemas
 recolha separada para produtos
s e electrónicos.

ial da embalagem assinalado é
.

de nacional de recuperação e
 de embalagens recebeu um

to financeiro.

ial plástico é reciclável (também
 o tipo de plástico).
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Em tempo quente ou após exposição prolongada ao
sol (por exemplo, atrás de uma janela ou pára-brisas),
é possível que aumente a temperatura da caixa do seu
telefone, especialmente se tiver um acabamento
metálico. Neste caso, deve ter cuidado ao pegar no seu
telefone e evitar utilizá-lo em ambientes com
temperaturas superiores a 40 °C ou inferiores a 5 °C.
A tomada deve estar localizada próxima do telefone e
facilmente acessível.

Protecção ambiental

Tenha o cuidado de cumprir os
regulamentos locais relativos à eliminação
dos materiais de embalagem, baterias gastas
e telefone antigo e, sempre que possível,

promover a respectiva reciclagem.
A Philips marcou a bateria e embalagem com símbolos
padronizados destinados a promover a reciclagem e a
eliminação correcta de eventuais resíduos.

Marcação REE
utilização: "In
consumidor"
Eliminação do p
Este produto foi con
e componentes de 
reciclados e reutilizad

Sempre 
lixo com
a um pr
abrangid
Parlame
Deve in
locais de
eléctrico

O mater
reciclável

A entida
reciclagem
contribu

O mater
identifica
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 reajustar a antena de recepção. 
distância entre o equipamento e o

mento a uma tomada num circuito
ele a que o receptor está ligado. 
lterações ou modificações não
 aprovadas pela parte responsável pela
poderá invalidar a autoridade do
tilizar o equipamento.
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Aja em conformidade com os regulamentos locais e
não deite fora os seus produtos usados com o lixo
doméstico normal. A eliminação correcta do seu
produto usado irá prevenir potenciais consequências
negativas para o ambiente e saúde humana.

Declaração de conformidade da 
FCC

Este equipamento foi testado e cumpre os limites de
um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a
Parte 15 das normas FCC. Estes limites destinam-se a
fornecer uma protecção razoável contra interferência
nociva numa instalação residencial. Este equipamento
gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência
e, caso não seja instalado e utilizado em conformidade
com as instruções, poderá provocar interferência
nociva em comunicações de rádio. No entanto, não
existe garantia de que as interferências não ocorrerão
numa determinada instalação. 
Se este equipamento provocar interferência nociva na
recepção de rádio ou televisão, o que poderá ser
determinado, desligando e voltando a ligar o
equipamento, o utilizador é incentivado a tentar
corrigir a interferência através de uma ou mais das
seguintes medidas: 

-  Reorientar ou
- Aumentar a 

receptor. 
- Ligar o equipa

diferente daqu
Quaisquer a
expressamente
conformidade 
utilizador em u



local mais quente e tente novamente. Noutros casos,
or.

 sobreaquecer
m carregador inapropriado para

fique-se de que utiliza sempre o
hilips fornecido com o seu

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
is.

nviar mensagens de texto
ermitem a troca de mensagens

imeiro verifique se introduziu o
ntro SMS ou contacte o seu

ais informações.

isualizar imagens
erá não aceitar uma imagem se
, se o nome for longo demais, ou
ato de ficheiro correcto.
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Detecção e resolução de 
problemas

O telefone não liga
Retire/reinstale a bateria. Depois, carregue o telefone
até o ícone da bateria ficar fixo. Desligue o carregador
e tente ligar 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 estão 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

contacte o seu operad

A bateria parece
Pode estar a utilizar u
o seu telefone. Certi
acessório original P
telefone.

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

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

Não é possível v
O seu telemóvel pod
for demasiado grande
se não possuir o form
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Tem a impressão de que perdeu algumas 
chamadas
Verifique todas as opções de desvio de chamadas.

O visor apresenta a indicação INSERIR 
SIM. 
Verifique se o cartão SIM foi correctamente inserido.
Se o problema persistir, o seu cartão SIM poderá estar
danificado. Contacte o seu operador de rede.

Ao tentar utilizar uma funcionalidade do 
menu, o telemóvel apresenta NÃO 
PERMITIDO
Algumas funcionalidades dependem da rede e da
subscrição. Por isso, apenas estão disponíveis se a rede
ou a subscrição as suportar. Contacte o seu operador
de rede para obter informações adicionais.

O seu telefone não carrega
Caso a bateria esteja totalmente descarregada, poderá
demorar algum tempo até o ícone de carga ser
apresentado no ecrã.



76

Acessórios originais 
Philips

Alguns acessórios, tais como a bateria e o carregador,
são incluídos de série 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 telemóvel
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.

Auricular
O seu telefone irá activar automaticamente o modo de
auricular

quando ligar o auricular. E pode seleccionar a opção
"auto" no modo atender. Se o estado desta opção for
"Iigado", o seu telefone irá atender automaticamente
a chamada recebida no prazo de 5 ou 10 segundos.

Cabo USB
O cabo USB permite a comunicação a alta velocidade
entre o seu telefone e computador. Poderá depois
gerir as informações guardadas no seu telefone, tais
como imagens, animações, fotografias, vídeos e
músicas. Poderá também utilizar o cabo para ligar o
seu telefone a uma webcam ou carregar a bateria (este
modo de carregamento é compatível com a maior
parte dos computadores). 

Kit de ligação de dados
Permite a ligação de dados acessível ao seu telemóvel
Philips. O cabo USB permite a comunicação a alta
velocidade entre o seu telefone e computador. O
software fornecido permite-lhe copiar, transferir e
apagar imagens e melodias.
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Declaração de marca 
comercial

JAVA é uma marca comercial
da Sun Microsystems, Inc.

T9® é uma marca comercial
da Tegic Communications
Inc.

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

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463
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78 Informações relativa

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 1,6 W/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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9u, quando testado em termos de
IRP e de 0,925 W/kg para a norma

 chamada ao telemóvel ou utilizar um
abeça e do corpo.
mpre as normas de exposição à RF da
esmo a uma distância mínima de 1,5
idade com as normas de exposição à
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Informações relativas à SAR (Taxa de Absorção Específica)

O valor SAR mais elevado para este telefone, modelo Philips Xenium 9@
conformidade com a norma, era de 0,277 W/kg para a recomendação ICN
1528 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
No que diz respeito ao transporte junto do corpo, este telefone foi testado e cu
FCC quando utilizado com um acessório isento de metal e que posiciona o m
cm do corpo. A utilização de outros acessórios poderá não assegurar a conform
RF da FCC.



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@9u
Rádio Móvel Celular GSM 900/1800/1900
TAC: 35900401

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 v1.3.2 
ESPECTRO: ETSI EN 301 511 v9.0.2; ETSI
EN 300 328 v1.7.1

 

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
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