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Eliminação do seu equipamento antigo
1. A apresentação deste símbolo do contentor do lixo com uma cruz junto a um
produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária
2002/96/CE.
2. Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados em separado, e
não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha
selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
3. A eliminação correcta do seu equipamento usado ajuda a prevenir potenciais efeitos
negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.
4. Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu equipamento usado,
contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu
o produto.
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Para sua segurança
Leia estas orientações básicas. O
incumprimento destas orientações básicas
pode dar origem a situações perigosas
ou ilegais. Este manual contém outras
informações, mais detalhadas.

ATENÇÃO!

Para sua segurança
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• Os telemóveis têm de ser sempre
desligados nos aviões.
• Não segure o telemóvel enquanto conduz.
• Não utilize o telefone próximo de estações
de serviço, depósitos de combustível,
fábricas de produtos químicos ou
trabalhos com explosivos.
• Para sua segurança, utilize APENAS as
baterias e os carregadores ORIGINAIS
especificados.
• Não manuseie o telefone com as mãos
molhadas, enquanto está a ser carregado.
Pode provocar choques eléctricos ou
danificar gravemente o seu telemóvel.
• Mantenha o telefone num local seguro,
fora do alcance das crianças. Inclui peças
pequenas que, se desprendidas, podem
resultar em risco de sufocação.

CUIDADO!
• Desligue o telefone em qualquer área onde
seja obrigatório por regulamentações
especiais. Por exemplo, não utilize o
telefone em hospitais, pois pode afectar
equipamento médico sensível.
• A chamada de emergência pode não estar
disponível em todas as redes móveis.
Por conseguinte, nunca deve depender
apenas do telemóvel para fazer chamadas
de emergência.
• Utilize apenas acessórios ORIGINAIS para
evitar danos no seu telemóvel.
• Todos os transmissores de rádio
apresentam riscos de interferência com
aparelhos electrónicos existentes nas
proximidades. Pequenas interferências
podem afectar televisores, rádios,
computadores, etc.
• As baterias devem ser descartadas de
acordo com a legislação vigente.
• Não desmonte o telefone ou a bateria.

Conselhos para uma utilização segura
e eficiente
Leia estas orientações básicas.
O incumprimento destas orientações
básicas pode dar origem a situações
perigosas ou ilegais.

Exposição a energia de
rádio-frequência

Cuidados e manutenção do
produto
ATENÇÃO!
Utilize apenas baterias, carregadores e
acessórios aprovados para utilização com este
modelo de telefone específico. A utilização
de quaisquer outros tipos de acessórios pode
invalidar qualquer aprovação ou garantia
aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.
v Não desmonte esta unidade. Leve-a um

técnico de assistência qualificado quando
necessitar de qualquer reparação.

Conselhos para uma utilização segura e eficiente

Informações sobre a exposição a ondas
de rádio e a Taxa Específica de Absorção
(SAR)
Este modelo de telefone, o KF310, foi
concebido para estar conforme aos
requisitos de segurança aplicável para a
exposição a ondas de rádio. Estes requisitos
baseiam-se em directrizes científicas, que
incluem margens de segurança concebidas
para garantir a protecção de todas as
pessoas,
independentemente da sua idade e estado
de saúde.
v As orientações da exposição a ondas
de rádio utilizam uma unidade de
medição conhecida como Taxa Específica
de Absorção, ou SAR. Os testes de
SAR realizam-se utilizando métodos
normalizados com o telemóvel a
transmitir ao seu mais alto nível de
potência certificada em todas as bandas
de frequência utilizadas.
v Embora existam muitas diferenças entre
os níveis de SAR dos vários modelos
de telefones LG, todos eles foram
concebidos de forma a responder às

directrizes relevantes para a exposição a
ondas de rádio.
v O limite da SAR recomendado pela
International Commission on NonIonizing Radiation Protection (ICNIRP) é
de 2 W/kg em média por 10g de tecido.
v O valor mais alto da SAR para este
modelo de telemóvel, testado pela
DASY4 para utilização ao ouvido, é de
0,562 W/kg (10 g).
v As informações de dados da VEA para
os residentes em países/regiões que
adoptaram o limite de SAR recomendado
pelo Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) são de 1,31 W/kg em
média por 1g de tecido.
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Conselhos para uma utilização segura e
eficiente

Conselhos para uma utilização segura e eficiente
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v Mantenha a unidade afastada de

v Não mantenha o telefone próximo

quaisquer equipamentos eléctricos
como televisores, rádios e computadores
pessoais.
v A unidade deve ser mantida afastada de
fontes de calor, tais como radiadores ou
fogões.
v Não deixe cair.
v Não sujeite esta unidade a vibrações
mecânicas ou choques.
v Desligue o telefone em qualquer
área onde seja obrigatório por
regulamentações especiais. Por exemplo,
não utilize o telefone em hospitais, pois
pode afectar equipamento médico
sensível.
v Não manuseie o telefone com as mãos
molhadas, enquanto está a ser carregado.
Pode provocar choques eléctricos e
danificar gravemente o seu telefone.
v Não carregue o telefone próximo de
material inflamável, uma vez que o
telefone poderá aquecer e criar perigo
de incêndio.
v Utilize um pano seco para limpar o
exterior da unidade (não utilize solventes
como benzina, diluente ou álcool).
v Não carregue o telefone sempre que este
estiver em bolsas.
v Deverá carregar o telefone numa área
bem ventilada.
v Não sujeite esta unidade a fumo ou pó
excessivo.

de cartões de crédito ou títulos de
transporte; pode afectar as informações
constantes das bandas magnéticas.
v Não toque no ecrã com objectos
pontiagudos, pois poderá danificar o
telefone.
v Não exponha o telefone a líquidos ou
humidade.
v Utilize os acessórios como auriculares
com cuidado. Não toque na antena
desnecessariamente.

Funcionamento eficiente
do telefone
Dispositivos electrónicos
Todos os telemóveis podem sofrer
interferências que podem afectar o seu
desempenho.
v Não utilize o telefone próximo de

equipamento médico sem pedir
autorização. Evite colocar o telefone
junto a pacemakers, por exemplo no
bolso da camisa.
v Os telefones podem interferir com
alguns aparelhos auditivos.
v Pequenas interferências podem afectar
televisores, rádios, computadores, etc.

Segurança na estrada

Evite provocar danos
auditivos
Poderá provocar danos auditivos se
estiver exposto a sons de volume
elevado, por longos períodos de tempo.
Recomendamos, por isso, que não ligue
ou desligue o telefone junto ao ouvido.
Também recomendamos a utilização de
volumes de música e de chamadas de
acordo com um nível razoável.

Área de explosão
Não utilize o telefone em locais onde
estejam a decorrer explosões. Respeite
os dispositivos regulamentares e siga
eventuais regulamentos ou regras.

Conselhos para uma utilização segura e eficiente

Verifique a legislação e as disposições
regulamentares relativamente à utilização
de telemóveis nas áreas onde conduz.
v Não segure no telemóvel enquanto
conduz.
v Preste total atenção à condução.
v Utilize um kit mãos livres, se disponível.
v Encoste e estacione antes de fazer
ou atender uma chamada, se assim o
exigirem as condições de condução.
v A energia de RF pode afectar alguns
sistemas electrónicos do seu veículo, tais
como o auto-rádio ou o equipamento de
segurança.
v Se o seu veículo estiver equipado com
airbag, não o obstrua com equipamento
sem fios instalado ou portátil. Poderá
originar falhas no air bag ou provocar
danos graves devido a uma performance
inadequada.
v Se estiver a ouvir música no exterior,
certifique-se de que o volume se
encontra num nível razoável, de modo a
perceber o que se passa à sua volta. Este
aspecto é particularmente importante
próximo de estradas.
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Conselhos para uma utilização segura e
eficiente
Atmosferas
potencialmente explosivas
v Não utilize o telefone em postos de

abastecimento.
v Não utilize próximo de combustíveis ou

produtos químicos.
v Não transporte ou guarde gases

Conselhos para uma utilização segura e eficiente
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inflamáveis, líquidos ou explosivos no
compartimento do seu veículo onde
se encontra o telemóvel e os seus
acessórios.

Em aviões
Os dispositivos sem fios podem provocar
interferências em aviões.
v Desligue o seu telefone antes de
embarcar num avião.
v Não o utilize em terra sem autorização
da tripulação.

Crianças
Mantenha o telefone num local seguro,
fora do alcance das crianças. Inclui peças
pequenas que, se desprendidas, podem
resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência
A chamada de emergência pode não estar
disponível em todas as redes móveis.
Portanto, nunca deve depender apenas do
telefone para as chamadas de emergência.
Verifique esta cobertura junto do seu
operador local.

Informações e cuidados
com a bateria
v Não é necessário descarregar

completamente a bateria antes de
a recarregar. Ao contrário de outros
sistemas de baterias, não existe
qualquer efeito de memória que possa
comprometer o desempenho da bateria.
v Utilize apenas baterias e carregadores LG.
Os carregadores LG foram concebidos
para maximizar a vida da bateria.
v Não desmonte ou provoque curtocircuitos na bateria.
v Mantenha os contactos metálicos da
bateria limpos.
v Substitua a bateria quando deixar de
ter um desempenho aceitável. A bateria
pode ser recarregada centenas de vezes
antes de precisar de a substituir.

v Carregue a bateria caso não tenha sido

Conselhos para uma utilização segura e eficiente

utilizada por um longo período de
tempo, para maximizar a sua capacidade.
v Não exponha o carregador da bateria
à luz directa do sol nem o utilize em
condições de grande humidade, tais
como a casa de banho.
v Não deixe a bateria em locais quentes ou
frios, pois pode deteriorar o desempenho
da bateria.
v A substituição da bateria por um tipo de
bateria incorrecto poderá originar o risco
de explosão.
v Elimine as baterias usadas de acordo
com as instruções do fabricante. Faça
a reciclagem sempre que possível. Não
coloque as baterias usadas junto com o
lixo doméstico.
v Se necessitar de substituir a bateria,
leve o equipamento a um ponto de
assistência técnica autorizado ou a um
representante da LG Electronics para
obter assistência.
v Desligue sempre o carregador da tomada
quando o telefone estiver totalmente
carregado, para poupar a energia
consumida pelo carregador.
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Características do KF310
Componentes do telefone
Perspectiva em aberto
Câmara VGA
Auscultador

Teclas de navegação
v Em modo de espera:
l Escrever SMS
r Mensagem de perfis
v No menu: Permite
navegar nos menus.

Características do KF310
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Tecla OK
(Confirmar)
Tecla multitarefas

Ecrã LCD
v Parte superior: Ícones que
mostram a força do sinal, o
nível de carga da bateria e
muitas outras funções
v Parte inferior: Indicações
das teclas de funções
Tecla de atalho da Câmara
v Ir para pré-visualização da
câmara
Teclas alfanuméricas
v Em modo de espera: Introduzir
os números para marcar.
Reter:
0para chamadas
internacionais.
1para marcar número de
voice-mail.
2 para marcar número de
vídeo-mail.
3 a 9 para números de
marcação rápida.
v No modo de edição: Introduzir
os números e os caracteres.

Tecla de função esquerda/Tecla de
função direita
Executa a função indicada na parte inferior
do ecrã.
Tecla Terminar chamada
v Permite desligar uma chamada.
v Permite voltar ao modo de espera
premindo esta tecla quando activar o
menu.
Tecla de limpeza
Permite-lhe eliminar uma letra ou voltar ao
menu anterior.

Características do KF310

Tecla de envio
v Permite marcar um número de telefone
e atender uma chamada.
v Em modo de espera: Apresenta um
histórico das chamadas efectuadas,
recebidas e perdidas.
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Características do KF310
Perspectiva lateral direita

Conector Auscultador/
Carregador/Cabo

Perspectiva lateral esquerda

Orifício para a fita de
mão
Ranhura do cartão
microSD

Teclas laterais

Características do KF310
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Retaguarda

Tampa da bateria

Objectiva da
câmara externa
Bateria

Características do KF310

Compartimento
do cartão SIM
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Introdução
Instalar o cartão SIM e a
bateria
1. Instalar o cartão SIM.
O seu cartão SIM inclui o seu número
de telefone, os dados do serviço e
os contactos, e deve ser inserido no
seu telefone. Se o seu cartão SIM for
removido, o seu telefone não pode ser
utilizado (excepto para fazer chamadas de
emergência) até inserir outro cartão válido.
Desligue sempre o carregador e outros
acessórios do seu telefone antes de inserir e
remover o seu cartão SIM. Deslize o cartão
SIM para o respectivo compartimento.
Certifique-se de que o cartão SIM está
devidamente introduzido e de que a área
dourada dos contactos está voltada para
baixo. Para retirar o cartão SIM, prima
ligeiramente e puxe na direcção oposta.

Introdução
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Para introduzir o cartão SIM

Para remover o cartão SIM

Nota
v Os contactos metálicos do cartão SIM

podem ser facilmente danificados
por riscos. Preste especial atenção
ao cartão SIM durante o seu
manuseamento. Siga as instruções
fornecidas com o cartão SIM.
v Depois de remover a bateria,
introduza o cartão SIM.

2. Instalar a bateria.
Deslize a bateria para cima até que esta
encaixe no seu local.

3. Para retirar a bateria.
Desligue a corrente. (Se deixar a corrente
ligada, poderá perder os números de
telefone e as mensagens gravadas.)
Prima continuamente o botão de libertação
da bateria, e deslize a bateria para baixo.

Introdução
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Introdução

Carregar a bateria
Antes de ligar o adaptador de viagem ao
telefone, deverá instalar a bateria.

Nota
v Utilize apenas o carregador incluído

na caixa.

3. As barras em movimento do ícone
da bateria deixam de se movimentar
quando o carregamento estiver
concluído.
4. Certifique-se de que a bateria está
totalmente carregada antes de utilizar o
telefone pela primeira vez.
1. Com a seta voltada para si, tal como é
indicado no diagrama, introduza a ficha
do transformador da bateria na entrada
situada do lado direito do telefone até
ouvir um clique.
2. Ligue a outra extremidade do
transformador de viagem à tomada
eléctrica.

CUIDADO!
• Não force o conector, pois pode danificar o
telefone e/ou o transformador de viagem.
• Se utilizar o conjunto do carregador de
bateria no estrangeiro, utilize um adaptador
de corrente adequado à configuração
correspondente.
• Não retire a bateria ou o cartão SIM durante
o carregamento.

ATENÇÃO!
Introdução
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• Desligue o cabo de alimentação e o
carregador durante a ocorrência de
tempestades para evitar o perigo de choque
eléctrico ou incêndio.
• Certifique-se de que objectos afiados, tais
como dentes ou garras de animais, não
entram em contacto com a bateria. Poderá
causar incêndios.

Desligar o carregador

2. Levante a tampa plástica de protecção
da ranhura do cartão microSD.

Desligue o adaptador de viagem do
telefone, conforme ilustrado no diagrama
abaixo.

Como utilizar um cartão de
memória microSD

Introdução

<Cartão de memória MicroSD>
<Como inserir um cartão de memória
microSD>
1. Desligue o telefone. Inserir ou remover
o cartão microSD com o telefone ligado
pode danificar os ficheiros gravados no
cartão de memória.

3. Encaixe o cartão de memória na ranhura.
Os contactos dourados deverão ser
alinhados com a parte de trás do cartão
microSD. Não exerça demasiada força
sobre o cartão microSD. Se não encaixar
facilmente na ranhura, poderá estar
a tentar inseri-lo de forma errada ou
poderá existir um objecto estranho a
obstruir a ranhura.
4. Quando estiver inserido, empurre o
cartão de memória até ouvir um clique,
o que significa que o cartão microSD foi
encaixado correctamente.
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Introdução
5. Feche a protecção plástica da ranhura.
6. Para retirar o cartão de memória,
desligue o telefone, abra a protecção
da ranhura e empurre o cartão microSD
para o desbloquear. Retire o cartão de
memória com cuidado.
Atenção:
v Evite utilizar o cartão de memória Flash
quando a bateria estiver fraca.
v Quando estiver a escrever no cartão,
aguarde até que a operação esteja
concluída para retirar o cartão.
v O cartão foi concebido para encaixar
facilmente no sistema, de uma única forma.
v Não dobre o cartão nem o encaixe na
ranhura à força.
v Não tente inserir quaisquer outros
cartões de memória para além dos
cartões fabricados pela microSD.
v Se o cartão microSD tiver sido formatado
utilizando o FAT32, formate o cartão
microSD novamente utilizando o FAT16.
Para mais informações acerca do cartão
microSD, consulte o manual de instruções
do cartão de memória.

Introdução
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Formatação do cartão de
memória
Depois de inserir o cartão de memória,
seleccione Menu → Definições → Gestor de
memória → Memória externa, e de seguida
prima a tecla de função esquerda L.

Esta operação só deverá ser executada
quando inserir o cartão de memória pela
primeira vez. Durante a formatação, serão
criadas diversas pastas correspondentes
aos diferentes tipos de dados.

Ligar/desligar o telefone
Ligar o seu telefone
Certifique-se de que o seu cartão SIM
se encontra inserido no seu telefone
e que a bateria está carregada. Prima
continuamente e até ligar a corrente.
Introduza o código PIN do seu SIM,
fornecido com o seu SIM, se Pedido de cód.
PIN estiver Activado. Depois de decorridos
alguns segundos, será registado na rede.

Desligar o seu telefone
Prima continuamente e até desligar a
corrente. Poderá levar alguns segundos
até que o seu telefone seja desligado.
Não tente ligar novamente o seu telefone
durante este período.

Funcao de chamadas de
emergencia
Sempre que não estiver numa zona com
cobertura de rede, ou se o seu telefone não
tiver um SIM inserido, ainda poderá fazer
chamadas de emergência premindo a tecla
de função direita ou marcando o número
de emergência.

Funções gerais
Fazer e atender chamadas
Fazer uma chamada de voz
1. Introduza o número completo, incluindo
o código interurbano.
v Para eliminar um dígito, prima a tecla
c.
Para eliminar todos os dígitos, prima
continuamente a tecla c.
2. Prima s para fazer a chamada.
3. Prima e para desligar a chamada, ou
feche o telefone.

Nota
v Para activar o altifalante durante uma

chamada, active as teclas de toque e
prima O.

Fazer uma chamada a partir do
registo de chamadas

Poderá fazer uma chamada de vídeo
numa zona com cobertura de rede 3G.
Se o utilizador para o qual ligou tiver um
telefone 3G com vídeo e se encontrar
numa área com cobertura de rede 3G, a
chamada será estabelecida. Também pode
atender uma chamada de vídeo recebida.
Para fazer/atender uma chamada de vídeo,
execute os procedimentos que se seguem.
1. Introduza o número de telefone
utilizando o teclado, ou seleccione o
número de telefone na lista de chamadas
efectuadas/recebidas.
v Para corrigir qualquer erro, prima
brevemente a tecla c para eliminar o
último número, ou prima continuamente
c para eliminar todos os números.
2. Se não pretender utilizar o altifalante,
certifique-se de que o seu auricular se
encontra ligado.
3. Para iniciar a função de vídeo, prima a
tecla de função esquerda [Opções] e
seleccione Chamada vídeo.
v Será notificado que é necessário fechar
outras aplicações para efectuar a
chamada de vídeo.

Funções gerais

1. Em modo de espera, prima s; serão
apresentados os números de telefone
correspondentes às chamadas recebidas,
realizadas e perdidas mais recentes.
2. Seleccione o número que pretende,
utilizando d/u .
3. Prima s para marcar o número.

Fazer uma chamada de vídeo
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Funções gerais
Nota
v A chamada de vídeo poderá levar

algum tempo até ser estabelecida.
Por favor, seja paciente. O tempo de
ligação também depende da rapidez
com que o seu interlocutor atende a
chamada. Enquanto a chamada de
vídeo estiver a ser estabelecida, irá ver
a sua própria imagem; quando o seu
interlocutor atender a chamada, a sua
imagem será apresentada no ecrã.

4. Se necessário, ajuste a posição da
câmara.
5. Prima e para desligar a chamada, ou
feche o telefone.

Fazer uma chamada de voz/
vídeo a partir dos Contactos

Funções gerais
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É fácil ligar a qualquer pessoa cuja número
gravou nos seus Contactos.
1. Prima d para aceder à lista de
contactos.
2. Desloque-se até ao contacto para fazer a
chamada.
3. Prima s para fazer uma chamada de
voz. Prima a tecla de função esquerda e
seleccione Chamada vídeo para fazer
uma chamada de vídeo.
4. Prima e para desligar a chamada.

Fazer chamadas internacionais
1. Prima continuamente 0 para marcar
o indicativo internacional. O caracter
"+" antecede o código de acesso
internacional.
2. Introduza o código do país, o código da
área e o número de telefone.
3. Prima s .

Atender uma chamada
Quando receber uma chamada, o telemóvel
toca e é apresentado no ecrã um ícone de
telefone intermitente. Se o número puder
ser identificado, é apresentado o número
de telefone da chamada (ou nome, se
estiver guardado nos seus Contactos).
1. Deslize para abrir e atender uma
chamada.

Nota
v Para rejeitar uma chamada, prima

e ou a tecla de função direita duas
vezes.
v Se definir o modo de atendimento
como Premir tecla de envio (Menu
8.0.4), poderá atender a chamada
premindo s depois de deslizar o
telefone para o abrir.
v Se o modo de atendimento estiver
definido como Premir qualquer tecla,
poderá atender a chamada premindo
qualquer tecla, excepto e.

2. Desligue a chamada, fechando o telefone
ou premindoe.

Atalho para activar o modo de
vibração
Poderá activar o modo apenas de vibração,
premindo continuamente a tecla * para
baixo, depois de abrir o telefone.

Força do sinal
Poderá verificar o indicador de força do
sinal no ecrã LCD do seu telefone. A força
do sinal pode variar, sobretudo no interior
dos edifícios. Ao aproximar-se de uma
janela pode melhorar as condições de
recepção.

Introdução de texto
Pode introduzir caracteres alfanuméricos
utilizando o teclado do telefone.
Por exemplo, para gravar nomes em
Contactos, escrever uma mensagem, criar
uma saudação pessoal ou agendar eventos
no calendário é necessário introduzir texto.

1. Quando estiver num campo que permite
a introdução de caracteres, irá notar no
indicador do modo de introdução de
texto no canto superior direito do ecrã
LCD.

Utilizar o Modo T9
O modo de introdução de texto previsível
T9 permite-lhe introduzir facilmente
palavras com um número mínimo de teclas.
À medida que prime cada tecla, o telefone
apresenta os caracteres que está a escrever
baseado num dicionário integrado. À
medida que adiciona novas letras, a palavra
muda de acordo com o candidato mais
provável a partir do dicionário.

Utilizar o Modo ABC
Utilize 2 a 9 para introduzir o seu
texto.
1. Prima a tecla com a letra necessária:
v Uma vez para a primeira letra.
v Duas vezes para a segunda letra.
v E assim sucessivamente.
2. Para inserir um espaço, prima 0 uma
vez. Para eliminar letras, prima c .

Funções gerais

Alterar o modo de introdução de
texto

2. Se T9 estiver activado, pode alterar
o modo para T9Abc, T9ABC, 123,
T9abc premindo # . Se T9 estiver
desactivado, o modo irá mudar
automaticamente para Abc, ABC, 123,
abc.
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Funções gerais
Consulte a tabela abaixo para mais
informações sobre os caracteres disponíveis
utilizando as teclas alf anuméricas.
Tecla
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Caracteres pela ordem de apresentação
Maiúsculas
Minúsculas
. ,? ! ‘ “ 1 – ( ) @ / : _ . ,? ! ‘ “ 1 – ( ) @ / : _
ABC2ÁÀÂÃÇ
abc2áàâãç
DEF3ÉÊ
def3éê
GHI4Í
ghi4í
JKL5£
jkl5£
MNO6ÓÔÕ
mno6óôõ
PQRS7ß$
pqrs7ß$
TUV8ÚÜ
tuv8úü
WXYZ9
wxyz9
Espaço, 0
Espaço, 0

Nota
v Os caracteres associados às teclas

Funções gerais
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e a sua ordem de apresentação
dependem do idioma seleccionado,
utilizando a opção método
de introdução. A tabela acima
apresenta o conjunto de caracteres
correspondente à língua inglesa.

Utilizar o Modo 123 (numérico)
O modo 123 permite-lhe introduzir
números numa mensagem (um número
de telefone, por exemplo). Prima as
teclas correspondentes aos algarismos
necessários antes de voltar manualmente
ao modo de introdução de texto
apropriado.

Utilizar o modo de símbolos
O modo de símbolos permite-lhe introduzir
vários símbolos ou caracteres especiais.
Para introduzir um símbolo, seleccione
Opções → Inserir → Símbolos. Utilize
as teclas numéricas e de navegação para
seleccionar o símbolo que pretende e
prima O .

Descrição das funções do menu
Poderá abrir um menu premindo O no ecrã de espera. Navegue até ao item desejado e
prima O para ir para o submenu.
No menu principal, poderá também ir para um submenu premindo directamente as teclas
numéricas correspondentes, como se segue. O menu principal é constituído pelos menus
superiores e submenus que se seguem.

3. Álbum de media

5. Mensagens

1.1 Música

3.1 Imagens

5.1 Criar mensagem

1.2 Jogos e Aplicações

3.2 Sons

5.2 Recebidas

3.3 Vídeos

5.3 Email

3.4 Jogos e Aplicações

5.4 Rascunhos

2. Contactos

3.5 Conteúdos SVG

5.5 A enviar

2.1 Adic. Nova

3.6 Outros

5.6 Enviados

2.2 Procurar

3.7 Memória externa

5.7 Minhas pastas

2.3 Marcação rápida

5.8 Modelos

2.4 Grupos
2.5 N.ºs de serviço
2.6 Próprio N.º
2.7 Cartão de visita
2.8 Definições

4. Downloads

5.9 Ícones emotivos
5.0 Definições

Descrição das funções do menu

1. Entretenimento
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Descrição das funções do menu
6. Internet

8. Chamadas

*. Agenda

6.1 Pagina Incial

8.1 Chamada de vídeo

*.1 Calendário

6.2 Inserir endereço

8.2 Reg. de chamadas

*.2 Tarefas

6.3 Favoritos

8.3 Duração cham

*.3 Notas

6.4 Leitor de RSS

8.4 Volume de dados

*.4 Nota secreta

6.5 Págs. guardadas

8.5 Custo

*.5 Localizador de data

6.6 Histórico

8.6 Desvio de chamadas

6.7 Definições

8.7 Barramento de
chamadas

7. Definições
7.1 Perfis

Descrição das funções do menu
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7.2 Telefone
7.3 Ecrã

8.9 Cham em espera
8.0 Def. comuns

#. Mais

8.* Config. vídeo cham.

#.1 Menu rápido
#.2 Calculadora
#.3 Parado

7.5 Conectividade

#.4 Conversor

7.6 Segurança
7.8 Repor definições

0. Alarmes

8.8 Marcação fixa

7.4 Data e hora

7.7 Gestor de memória

*.6 Definições

9. Câmara
9.1 Câmara
9.2 Câmara de vídeo

#.5 Fuso horário
#.6 STK
#.7 Gravador de voz

Entretenimento [Menu 1]
Música

Menu 1.1

Reproduzidas recentemente
(Menu 1.2.1)

Poderá reproduzir novamente a música
que ouviu recentemente em “Minha
música “.

Todas as faixas (Menu 1.2.2)
Poderá visualizar todos os ficheiros de
música gravados no telefone/cartão de
memória.

Artistas (Menu 1.2.3)
Poderá ver e reproduzir música ordenada
por Artista.

Reprod. aleatória (Menu 1.2.7)
Se desejar reproduzir a música continua e
aleatoriamente, seleccione esta opção.

Jogos e aplicações

Menu 1.2

Poderá transferir facilmente jogos e ligar o
Messenger utilizando este menu. Pode ter
duas pastas, não ter nenhuma pasta, ou
ter Jogos e Messenger. A pasta predefinida
pode depender do operador/país.
Cada uma das pastas possui um link
integrado para transferir jogos ou ligar
o Messenger. Pode incorrer em custos
adicionais quando utilizar outros serviços
online. Pode criar uma pasta utilizando a
tecla de função esquerda [Opções].

Álbuns (Menu 1.2.4)
Poderá ver e reproduzir música ordenada
por Álbum.

Géneros (Menu 1.2.5)

Listas de reprodução (Menu 1.2.6)
Poderá criar as suas próprias listas de
reprodução seleccionando faixas na lista do
menu Todas as faixas.

Entretenimento

Poderá ver e reproduzir música ordenada
por Género.
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Contactos [Menu 2]
Adic. Nova

Menu 2.1

Poderá registar o endereço de um novo
contacto. Poderá introduzir o nome,
números de telefone diferentes e endereços
de e-mail do novo contacto. Também pode
associar o contacto a grupos, incluir uma
imagem ou símbolo, atribuir um toque
específico ou mesmo introduzir uma nota
correspondente ao contacto.
Outros campos disponíveis incluem o
URL da página inicial, Endereço de casa,
Nome da empresa, Função e endereço
da empresa. Poderá introduzir e gerir os
endereços de contacto, dependendo da
utilização da memória.

Procurar

Contactos
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Menu 2.2

Executa a função de pesquisa do endereço
de contacto. Por defeito, a operação
de pesquisa é executada com base no
primeiro nome. Os resultados e o método
de pesquisa actual encontrados são
apresentados na janela Procurar.
Permite fazer uma chamada ou enviar
uma mensagem para o número de
telefone seleccionado. Permite efectuar
uma pesquisa de Contactos com base no
número de telefone ou nas informações do
grupo.

Nota
v No menu Definições, pode executar

as operações de pesquisa com base
no último nome.

Marcação rápida

Menu 2.3

Utilizando este menu, poderá gerir a
marcação rápida. Os números de marcação
rápida estão definidos entre os números
3 e 9. Poderá gravar marcações
rápidas correspondentes a um endereço
de contacto específico de até 5 números
diferentes, e um endereço de contacto
poderá possuir diversas marcações rápidas.

Grupos

Menu 2.4

Utilizando este menu, poderá gerir as
informações de grupo (armazenadas, tanto
no telefone, como no SIM).

N.ºs de serviço

Menu 2.5

Permite visualizar a lista de Números de
assistência (SDN) colocados à disposição
pelo seu operador (se suportado pelo
cartão SIM). Entre estes números, incluemse o número de emergência, lista telefónica
e voice-mail. Depois de seleccionar um
número de assistência, prima s para
marcar o número.

Próprio N.º

Menu 2.6

Permite-lhe apresentar o seu número de
telefone no cartão SIM. Poderá gravar os
números em utilização no cartão SIM.

Cartão de visita

Menu 2.7

Pode criar o seu próprio cartão de visita
premindo a tecla de atalho esquerda
Adicionar. Depois de introduzir o nome, o
número, o e-mail e a imagem, pode utilizálo como cartão de visita sempre que enviar
uma mensagem.

Definições

Menu 2.8

Def. lista contactos (Menu 2.8.1)
v Ver por: Seleccione as informações do

contacto a apresentar (da memória do
telefone, do cartão SIM ou dos dois). A
predefinição é todos.
v Apresentação do nome: Permite definir
a ordem de apresentação por nome.
v Mostrar imagem: Seleccione se pretende
mostrar a imagem ou não.

Copiar (Menu 2.8.2)
Permite-lhe copiar os contactos da
memória do telefone para o SIM ou do SIM
para a memória do telefone. Permite-lhe
copiar todas as entradas de uma vez ou
uma de cada vez.

Contactos
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Contactos
Mover (Menu 2.8.3)

Eliminar contactos (Menu 2.8.7)

Permite-lhe mover os contactos da
memória do telefone para o SIM ou do SIM
para a memória do telefone. Permite-lhe
mover todas as entradas seleccionadas de
uma vez.

Elimina todas as informações dos contactos.
Permite-lhe eliminar todos os contactos
gravados na memória do telefone, bem
como no cartão SIM.

Enviar todos os contactos via
Bluetooth (Menu 2.8.4)

Pode verificar o estado de memória de
contactos neste menu.

Permite-lhe enviar todos os dados da
agenda existentes no telefone para outro
telefone, utilizando o Bluetooth.

Cópia de segurança dos
contactos (Menu 2.8.5)
Permite-lhe gravar todos os dados da
agenda no telefone para o cartão de
memória, em forma de vcard.

Restaurar contactos (Menu 2.8.6)
Permite-lhe restaurar todos os dados da
agenda no cartão de memória para a
memória do telefone, em forma de vcard.

Contactos

30

Inf. memória (Menu 2.8.8)

Álbum de media [Menu 3]
Imagens

Menu 3.1

Marcar, poderá enviar, eliminar, mover e
copiar diversos ficheiros.
v Ficheiros
- Renomear: Permite-lhe alterar o nome
da imagem.
- Editar: Permite editar a imagem.

Nota
v O menu editar não é apresentado na

pasta de imagens predefinida.

- Inf. ficheiro: Permite mostrar as
informações sobre o ficheiro de
imagem seleccionado.
v Criar nova pasta: Permite-lhe criar uma
nova pasta dentro da pasta actualmente
seleccionada.
v Apresentacao: Permite ver as imagens
como reprodução de diapositivos.
v Ordenar por: Permite-lhe ordenar os
ficheiros por data, tipo de ficheiro ou
nome.
v Ver lista/Visual. grelha: Permite-lhe ver
as imagens em Lista ou em Grelha.
v Gestor de memoria: Permite-lhe
visualizar o estado da memória (no
telefone ou no cartão de memória).

Álbum de media

A pasta Imagens é constituída por links
integrados para transferir imagens da
Internet e Imagens predefinidas. As
fotografias tiradas utilizando a câmara são
guardadas na pasta Imagens, e poderá criar
novas pastas para as gerir.
Sempre que seleccionar um ficheiro, serão
apresentadas as opções que se seguem ao
premir a tecla de atalho para a esquerda
[Opções].
v Enviar: Permite enviar a imagem
seleccionada por Mensagem, E-mail ou
Bluetooth.
v Utilizar como
- Wallpaper: Permite definir uma
imagem como tema do ecrã inicial.
- Imagem do contacto: Pode definir
a imagem da entrada seleccionada
em contactos. Sempre que receber
uma chamada, a imagem gravada no
contacto é apresentada.
- Ao ligar: Permite definir a imagem
quando ligar o telefone.
- Ao Desligar: Permite definir a imagem
quando desligar o telefone.
v Mover: Permite mover o ficheiro para
outra pasta.
v Copiar: Copia o ficheiro para outra pasta.
v Eliminar: Elimina a imagem seleccionada.

v Marcar/Desmarcar: Utilizando a função
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Álbum de media
Sons

Álbum de media
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Menu 3.2

A pasta Sons é constituída por links
integrados para transferir toques e música,
bem como pastas com os sons predefinidos
e com as gravações de voz. Aqui poderá
gerir, enviar ou definir os sons como
toques.
Sempre que seleccionar um ficheiro
existente na pasta sons predefinida, serão
apresentadas as opções que se seguem
premindo a tecla de função esquerda
[Opções].
v Utilizar como
- Toque cham. voz: Pode definir o
ficheiro de som como toque sempre
que receber uma chamada de voz.
- Toque chm. vídeo: Pode definir o
ficheiro de som como toque sempre
que receber uma chamada de vídeo.
- Toque de mensagem: Pode definir o
ficheiro de som como sinal de alerta
sempre que receber uma mensagem.
- Ao iniciar: Pode definir o ficheiro de
som como toque sempre que iniciar o
telefone.
- Ao desligar: Pode definir o ficheiro de
som como toque quando desligar o
telefone.
v Inf. ficheiro: Mostra as informações do
ficheiro de som seleccionado.
v Ordenar por: Permite-lhe ordenar os
ficheiros por data, tipo ou nome.

v Gestor de memória: Permite-lhe

visualizar o estado da memória (no
telefone ou no cartão de memória).

Vídeos

Menu 3.3

Aqui poderá gerir ou enviar videoclipes
transferidos ou captados.
Se premir O, poderá activar o ficheiro de
vídeo.
Utilizando a tecla de função esquerda,
estão disponíveis as opções que se seguem
[Opções] na lista de vídeos.
v Enviar: Permite enviar o vídeo por
Mensagem, E-mail ou Bluetooth.
v Utilizar como: Permite-lhe definir o
ficheiro gravado como toque cham.
chamada chm voz ou toque de chamada
de vídeo.
v Mover: Permite mover o ficheiro para a
memória do telefone ou para o cartão de
memória.
v Copiar: Permite-lhe copiar o ficheiro na
memória do telefone ou no cartão de
memória.
v Eliminar: Elimina o vídeo seleccionado.
v Marcar/Desmarcar: Utilizando a função
Marcar, poderá enviar, eliminar, mover e
copiar diversos ficheiros.
v Ficheiro
- Renomear: Permite-lhe alterar o nome
do vídeo.

- Inf. ficheiro: Mostra as informações do
ficheiro de vídeo seleccionado.
v Criar nova pasta: Permite-lhe criar uma
nova pasta.
v Ordenar por: Permite-lhe ordenar os
ficheiros por nome, data ou tipo de
ficheiro.
v Ver lista/Visual. grelha: Permite-lhe ver
as imagens em lista ou em grelha.
v Gestor de memória: Mostra o estado
da memória (telefone ou cartão de
memória).
Poderá ver um vídeo utilizando o leitor
de vídeo. Os ficheiros de vídeo são
apresentados na lista como miniaturas.
Poderá seleccionar o vídeo que pretende,
utilizando u/d/l/r.
Seleccione o vídeo que pretende, seguido
de Reproduzir para ver o vídeo gravado.
Sempre que visualizar videoclipes no leitor
multimédia, terá à sua disposição as opções
que se seguem:
v Ver horizontal: Permite ver o vídeo em
formato de ecrã completo.

Também poderá visualizar o vídeo em
modo de ecrã completo, premindo a
tecla #.

ecrã em pausa como ficheiro de imagem
(possível apenas em modo de pausa).
v Repetiçã: Permite-lhe configurar a opção
repetir (Desactivado/Um/Todos).
v Inf. ficheiro: Permite-lhe verificar
as informações dos ficheiros em
reprodução.
v Enviar: Permite enviar o vídeo por
Mensagem, E-mail ou Bluetooth.
v Eliminar: Elimina o vídeo seleccionado.
v Utilizar como: Permite-lhe definir
o ficheiro gravado como toque de
chamada de voz ou toque de chamada
de vídeo. Este menu depende do
conteúdo.

Álbum de media

Nota

v S/som/C/som: Ligar ou desligar o som.
v Captar: Permite-lhe gravar a imagem no
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Álbum de media
Jogos e Aplicações

Menu 3.4

Poderá transferir facilmente jogos e ligar o
Messenger utilizando este menu. Pode ter
duas pastas, não ter nenhuma pasta, ou
ter Jogos e Messenger. A pasta predefinida
pode depender do operador/país.
Cada uma das pastas possui um link
integrado para transferir jogos ou ligar
o Messenger. Pode incorrer em custos
adicionais quando utilizar outros serviços
online. Pode criar uma pasta utilizando a
tecla de função esquerda [Opções].

Conteúdo SVG

Álbum de media
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Menu 3.5

A pasta de conteúdo SVG contém todos
os seus ficheiros SVG predefinidos e
transferidos.
Sempre que seleccionar um ficheiro, serão
apresentadas as opções que se seguem ao
premir a tecla de atalho para a esquerda
[Opções].
v Reprd./Pausa: Pausa ou continuar a
reprodução.
v Enviar: Enviar o ficheiro como mensagem
ou via Bluetooth.
v Ir para Lista: Voltar à sua lista de ficheiros
SVG.
v Ver horizontal: Ver o seu SVG em modo
de visualização horizontal. (apresentado
apenas se seleccionar Opções sem fazer
qualquer pausa).

v S/som/C/som: Ligar ou desligar o som.
v Inf. ficheiro: Ver o nome, tamanho, data,

tipo, protecção e instalação do ficheiro.
v Eliminar: Elimina um ficheiro SVG.

Outros

Menu 3.6

Estão gravados nesta pasta outros ficheiros
que não imagens, sons, vídeos, jogos e
aplicações.

Memória externa

Menu 3.7

Se adquirir um cartão de memória microSD,
poderá gerir mais conteúdos. Consulte a
secção como utilizar um cartão de memória
microSD nas páginas 19 e 20 para saber
como inserir e retirar o cartão de memória.
Poderá gerir os conteúdos da mesma forma
que no seu telefone.

Downloads [Menu 4]
Poderá fazer facilmente a ligação a
links integrados para transferir diversos
conteúdos. Depois de transferir conteúdos,
estes serão gravados nesta pasta.

Downloads
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Mensagens [Menu 5]
Criar mensagem

Menu 5.1

Mensagens (Menu 5.1.1)

Mensagens
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Permite-lhe escrever e editar mensagens
com um conjunto de texto, imagens, vídeo
e áudio.
1. Introduza a sua mensagem no campo
Mensagens.
Menus de opções no campo Mensagens
v Inserir: Permite-lhe executar as acções
que se seguem:
1. Imagem: Permite-lhe inserir uma
imagem. (Imagem existente/Tirar
fotografia)
2. Vídeo: Permite-lhe inserir um
videoclipe. (Um videoclipe por slide)
3. Som: Permite-lhe inserir um ficheiro
de som. (Um som por slide)
4. Símbolos: Permite-lhe inserir
símbolos. Depois de introduzir as
teclas numéricas correspondentes,
prima O.
5. Modelo: Permite-lhe inserir um
modelo de texto gravado no telefone.
Depois de seleccionar um modelo,
prima O. O modelo seleccionado
será inserido na janela da mensagem.
6. Ícone emotivo: Permite-lhe introduzir
um ícone emotivo ao escrever uma
mensagem..

7. Nome e número: Depois de procurar
o nome e o número no livro de
endereços, pode introduzir a entrada.
8. Novo slide: Seleccione esta opção
para adicionar um novo slide.
9. Assunto: Seleccione esta opção para
inserir um assunto.
0. Mais: Seleccione esta opção para
adicionar um Cartão de visita,
Compromisso, Nota,Tarefa e O meu
cartão de visita.
v Guardar em Rascunhos: Seleccione
esta opção para gravar a mensagem em
rascunhos.
v Método de introdução: Seleccione o
modo de dicionário que pretende.
v Idioma de escrita: Permite seleccionar o
idioma para escrever uma mensagem.
v Adicionar ao dicionário: Permite
adicionar uma palavra ao dicionário.
2. Prima a tecla de função direita [Voltar]
para sair do menu ou ir para o menu
anterior depois de definir os submenus.
3. Prima a tecla central [Enviar] para inserir
o endereço do destinatário. Depois
de preencher pelo menos um dos
campos do destinatário, prima a tecla
de confirmação [Enviar] para enviar a
mensagem. A mensagem será gravada
automaticamente na pasta Enviadas. Se a
mensagem não for enviada, permanecerá
na caixa A enviar com estado de erro.

Email (Menu 5.1.2)
Para enviar/receber um e-mail, deverá
configurar a conta de e-mail.
1. Introduza os endereços de e-mail dos
destinatários nos campos Para, Cc, Bcc.
Poderá procurar os Contactos premindo
O.

Nota
v Introduza o endereço de e-mail de

2. Desloque o cursor para o campo Assunto
e introduza o assunto.

Mensagens

referência para reencaminhar o e-mail
no campo Cc(Com conhecimento).
v Introduza o endereço de e-mail
de referência oculto para o qual
pretende reencaminhar o e-mail
sem reencaminhar esta informação
no campo Bcc (com conhecimento
oculto).
v Só é permitido utilizar endereços
de e-mail válidos nos campos
de destinatário (Para), endereço
de referência (Cc) e endereço de
referência oculto (BCC). Sempre que
introduzir um endereço de e-mail, será
apresentado mais um campo onde
poderá introduzir outro endereço.
Poderá incluir até 20 destinatários nos
campos de endereço Para e Cc, e 10
destinatários no campo de endereço
BCC.

3. Poderá introduzir o conteúdo da
mensagem deslocando o cursor para o
campo Mensagem.
4. Utilize as funções que se seguem através
da tecla de função esquerda [Opções].
v Procurar contactos: Seleccione este
menu para inserir Endereços de e-mail
gravados em Contactos. (Apresentado
no menu Opções quando o cursor se
encontra localizado nos campos Para/Cc/
Bcc.)
v Utilizados recentemente: Permite
utilizar o endereço de e-mail que utilizou
mais recente.
v Inserir: Seleccione este menu para
inserir caracteres especiais, modelos e
contactos. Também é possível anexar
ficheiros multimédia (fotografias, vídeos
e sons).
v Guardar em Rascunhos: Seleccione
este menu para gravar a mensagem em
rascunhos.
v Visualizar anexo: Mostra os ficheiros
anexos. (Este item só se encontra
disponível quando forem anexados
alguns ficheiros.)
v Remover: Elimina o ficheiro anexo. (Este
item só se encontra disponível quando
os ficheiros já estiverem anexados.)
v Método de introdução: Seleccione o
modo de dicionário que pretende.
v Idioma de escrita: Permite alterar o
idioma de escrita.
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v Adicionar ao dicionário: Permite

adicionar uma nova palavra ao dicionário.
v Definir prioridade do e-mail: Permite-

lhe configurar a prioridade do e-mail que
pretende enviar.
5. Quanto acabar de escrever um e-mail,
prima O para o enviar.

Recebidas

Menu 5.2

1. Permite-lhe visualizar as chamadas
recebidas. Seleccione uma mensagem e,
de seguida, prima O para visualizar a
mensagem.
2. Poderá visualizar a mensagem anterior
ou a mensagem seguinte, utilizando
l/r.
3. Para visualizar uma MMS (Notificação),
seleccione Abrir no ecrã de visualização
de notificação de mensagens. O ficheiro
será, então, transmitido, e poderá
visualizar o ficheiro quando a transmissão
estiver concluída.

Nota

Mensagens
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Função não suportada em MMS
(Notificação) e mensagens push WAP.

Email

Menu 5.3

1. Seleccione uma conta de e-mail e, de
seguida, prima O para visualizar a lista
de e-mails recebidos.
2. Na lista de e-mails, poderá utilizar as
funções que se seguem utilizando a tecla
de função esquerda [Opções].
v Responder: Cria uma resposta ao e-mail
seleccionado.
v Reencaminhar: Permite reencaminhar a
mensagem de e-mail seleccionada para
outras pessoas.
v Recuperar (apenas POP3): Permite
recuperar novas mensagens de e-mail.
v Copiar para (apenas IMAP): Copia o
e-mail seleccionado.
v Procurar: Procura o e-mail que pretende
encontrar.
v Eliminar: Elimina o e-mail.
v Eliminar no servidor (apenas POP3):
Elimina a mensagem ou o e-mail do
servidor.
v Sincronização de mensagens (apenas
IMAP): Sincroniza o e-mail de acordo
com o servidor de e-mail.
v Criar nova mensagem: Cria uma
mensagem, um e-mail ou uma
mensagem de voz.

v Marcar/Desmarcar: Utilizar a opção

marcar/desmarcar para eliminar vários.
v Marcar como lida/Marcar como

não lida: Permite-lhe definir o e-mail
seleccionado como lido ou por ler.
v Ordenar por: Permite ordenar o e-mail
de acordo com as condições.
v Descartar (apenas IMAP): Permite
remover os dados de e-mail
seleccionados.
v Informações da mensagem:
Informações breves acerca da
mensagem, incluindo tamanho, tipo,
data, hora e nome dos ficheiros.

Rascunhos

Menu 5.4

Permite-lhe visualizar as chamadas
recebidas. Seleccione uma mensagem e, de
seguida, prima para editar a mensagem.
Poderá utilizar as funções que se seguem
através da tecla de função esquerda
[Opções].
v Enviar: Envia a mensagem seleccionada.
v Chamadas: Permite-lhe efectuar uma
chamada de voz ou uma chamada de
vídeo.
v Eliminar: Elimina a mensagem
seleccionada.
v Criar nova msg: Permite-lhe escrever
uma nova mensagem ou e-mail.
v Marcar/Desmarcar: Permite seleccionar
uma ou mais mensagens para eliminar
várias.
v Filtro: Apresenta as mensagens por tipos
de mensagens desejados.
v Inf. de mensagem: Permite-lhe verificar
o tipo, a data e a hora das mensagens.

Mensagens
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Mensagens
A enviar

Menu 5.5

A pasta A enviar é um local de
armazenamento temporário de
mensagens, que aguardam envio. As
mensagens com erro também são
colocadas na caixa A enviar. Por exemplo,
os e-mails serão colocados na caixa A
enviar se a conta de e-mail não estiver
correctamente configurada.
1. Seleccione uma mensagem.
2. Poderá utilizar as funções que se seguem
através da tecla de função esquerda
[Opções].
[Para mensagens a enviar / em espera]
v Chamadas: Permite-lhe efectuar uma
chamada de voz ou uma chamada de
vídeo.
v Cancelar envio: Permite-lhe parar o
estado a enviar/em espera.
v Criar nova msg: Permite-lhe escrever
uma nova mensagem ou e-mail.
v Informações da mensagem:
Informações da mensagem: Pode
verificar o tipo, data, hora e tamanho da
mensagem, e onde se encontra gravada.

Mensagens
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[Em mensagens com erro]
v Reenviar: Permite reenviar a mensagem
seleccionada.
v Gravar em rascunhos: Permite enviar as
mensagens nos rascunhos.
v Chamadas: Permite-lhe efectuar uma
chamada de voz ou uma chamada de
vídeo.
v Eliminar: Elimina a mensagem actual.
v Criar nova msg: Permite-lhe escrever
uma nova mensagem ou e-mail.
v Informações de mensagem: Permite
verificar o tipo de mensagem, a data e a
hora.

Enviados

Menu 5.6

Minhas pastas

Menu 5.7

Permite mover as mensagens existentes
em Recebidas ou Enviadas para Minhas
pastas, e, de seguida, mover as mensagens
existentes em Minhas Pastas para a caixa
de mensagens original.

Modelos

Menu 5.8

Modelos SMS (Menu 5.8.1)
Permite adicionar, editar e eliminar
expressões úteis utilizadas com frequência
através da tecla de atalho esquerda
[Opções].

Nota
Dependendo do seu operador, por
defeito as expressões úteis são gravadas.

Modelos MMS (Menu 5.8.2)
Permite-lhe criar, editar e visualizar
os modelos disponíveis quando criar
mensagens MMS. Por defeito, são gravados
cinco tipos de modelos (Aniversário,
Saudação, Feriado, Obrigado, Desculpas).

Mensagens

Mostra as mensagens enviadas
(Mensagem/E-mail).
[Opções]
v Responder para: Cria uma resposta
para o remetente ou para todos
os destinatários da mensagem
seleccionada.
v Reencaminhar: Permite reencaminhar a
mensagem seleccionada.
v Chamadas: Permite-lhe efectuar uma
chamada de voz ou uma chamada de
vídeo.
v Eliminar: Elimina a mensagem
seleccionada.
v Criar nova msg: Permite escrever uma
nova mensagem.
v Marcar/Desmarcar: Permite seleccionar
uma ou mais mensagens para eliminar
várias.
v Copiar e Mover: No caso de SMS, permite
copiar a mensagem para o SIM ou mover
a mensagem para minhas pastas/SIM.
v Filtro: Apresenta as mensagens por tipos
de mensagens desejados.
v Informações: Permite-lhe verificar o tipo,
a data e a hora das mensagens.
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Ícones emotivos

Menu 5.9

Permite adicionar, editar e eliminar ícones
emotivos. De seguida, poderá adicionar
estes ícones às mensagens que escrever.
Prima O para visualizar o ícone emotivo.

Definições

Menu 5.0

SMS (Menu 5.0.1)

Mensagens
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Permite-lhe configurar as opções
relacionadas com SMS.
1. Centro de Msg SMS: Introduzir o
endereço do centro de mensagens SMS.
2. Relat. de entrega: Activando esta opção,
poderá verificar se a sua mensagem foi
enviada com êxito.
3. Período validade: Este serviço de rede
permite-lhe definir o período durante o
qual as suas mensagens ficam guardadas
no centro de mensagens.
4. Tipos de mensagem: SMS, Voz, Fax,
X.400, E-mail
Normalmente, o tipo de mensagem está
definido como Texto. Pode converter
o seu texto em formatos alternativos.
Consulte o fornecedor de serviços para
saber a disponibilidade desta função.
5. Codificação: Auto/Alfabeto
predefinido/Unicode.

v Auto: As mensagens com caracteres

de bytes simples são, normalmente,
codificadas de acordo com o alfabeto
predefinido(GSM7). As mensagens
com caracteres de bytes duplos são
automaticamente codificadas como
unicode(UCS2).
v Alfabeto predefinido: As mensagens,
mesmo que tenham caracteres de
bytes duplos, serão codificadas como
bytes simples. Tenha em atenção que
os caracteres de duplo byte acentuados
poderão ser convertidos em caracteres
de bytes simples sem acentos.
v Unicode: A mensagem está codificada
em bytes duplos. Note que pode ser
cobrado o serviço a dobrar.
6. Enviar SMS longas como: Seleccione
uma mensagem de texto longa como
MMS ou SMS múltiplas.

MMS (Menu 5.0.2)

v Pedir resposta: Especifica se pretende

pedir um e-mail de confirmação de
leitura correspondente a uma MMS.
v Permitir resposta: Especifica se pretende
autorizar o envio de um e-mail de
confirmação de leitura correspondente
a um pedido de envio de um e-mail de
confirmação de leitura.
4. Prioridade: Permite seleccionar o nível
de prioridade das mensagens (Baixa,
Média e Alta).
5. Período validade: Permite-lhe configurar
o período de validade de uma mensagem
sempre que transmitir uma mensagem
multimédia. A mensagem será gravada
no servidor de mensagens multimédia
apenas pelo período estabelecido.
6. Duração do slide: Permite-lhe configurar
a duração de cada uma das páginas ao
escrever uma mensagem.
7. Modo de criação: Permite seleccionar
o tipo de conteúdo suportado por MMS.
(Restringido, Aviso e Livre)
8. Entrega: Configura a hora de entrega da
mensagem ao destinatário. O Centro de
MMS procederá à entrega da mensagem
após a hora de entrega.
9. Centro de MMS: Permite-lhe configurar
as informações de rede, tais como MMSC
e a gateway do perfil de Internet, para
enviar uma MMS.

Mensagens

Permite-lhe configurar as opções
relacionadas com MMS.
1. Modo recuperação: Permite-lhe
configurar o modo de recuperação
utilizando a Rede de origem e a rede de
roaming, respectivamente. Se seleccionar
Automático, irá receber mensagens
multimédia automaticamente. Se
seleccionar Manual, irá receber apenas
uma mensagem de notificação na caixa
recebidas e, de seguida, poderá decidir
se pretende transferir as MMS ou não.
2. Relat. de entrega: Permite-lhe
especificar se pretende pedir um
e-mail de confirmação de entrega a um
destinatário, e se pretende permitir o
envio de um e-mail de confirmação de
entrega ao remetente.
v Solicitar relatório: Especifica se pretende
pedir um e-mail de confirmação de
entrega correspondente a uma MMS.
v Permitir relatório: Especifica se pretende
autorizar o envio de um e-mail de
confirmação de entrega correspondente
a um pedido de envio de um e-mail de
confirmação.
3. Recibo de leitura: Permite-lhe especificar
se pretende pedir um e-mail de
confirmação de leitura a um destinatário,
e se pretende permitir o envio de um
e-mail de confirmação de leitura ao
remetente.
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Permite-lhe configurar as definições de
recepção e envio de e-mails.
1. Contas de e-mail: Permite criar ou
configurar uma conta de e-mail,
incluindo o servidor de e-mail e a ID de
utilizador.
2. Permitir aviso recepçã Email: Especifica
se pretende autorizar o envio de um
e-mail de confirmação de leitura
correspondente a um pedido de envio
de um e-mail de confirmação de leitura.
3. Pedir aviso recepção Email: Especifica
se pretende pedir um e-mail de
confirmação de leitura.
4. Intervalo recuperação: Pode configurar
o Intervalo de verificação para transferir
os e-mails automaticamente a partir do
servidor de correio recebido.
5. Incluir Msg na respos. e reencam.:
Especifica se pretende incluir a
mensagem original sempre que reenvia
a mensagem ou responde à mesma.
6. Incluir anexo: Especifica se pretende
incluir o ficheiro de anexo sempre que
reencaminha a mensagem.
7. Descarregar auto em roaming: Verifica
a conta de e-mail automaticamente
sempre que se encontrar numa zona de
roaming.
8. Aviso de novo e-mail: Recebe as
informações de notificação sempre que
receber novo e-mail.

9. Assinatura: Pode configurar uma
assinatura de texto a ser anexada ao
final de um e-mail. A assinatura de texto
configurada é anexada automatica ou
manualmente no final do e-mail quando
este for enviado.
0. Prioridade: Permite seleccionar o nível
de prioridade dos e-mails (Baixa, Normal
e Elevada).

Video-mail (Menu 5.0.4)
Permite enviar ou receber e-mail com um
ficheiro de vídeo.

Voice-mail (Menu 5.0.5)
Permite enviar ou receber e-mail com um
ficheiro de voz.

Msg de serviço (Menu 5.0.6)
Pode configurar as definições de opções,
como mensagens Push(SI/SL).
v Msg de serviço: Se Lig., irá receber todas
as mensagens de serviço.
v Segurança do serviço: Pode manipular
as opções gerais de recepção referentes
às mensagens Push (SI/SL).

Difusao celular (Menu 5.0.7)
v Recepção: Permite configurar o estado

de recepção.
v Canais: Permite adicionar ou modificar

os canais.
v Idiomas: Permite seleccionar o idioma

pretendido, premindo O. De seguida,
a mensagem de serviço informativo é
apresentada no idioma seleccionado.

Mensagens
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Internet [Menu 6]
Pagina Incial

Menu 6.1

Poderá executar o browser web e aceder à
homepage do perfil activado nas definições
do Browser.

Inserir endereço

Menu 6.2

Poderá introduzir manualmente um
endereço URL e aceder à página web
correspondente.
v Para introduzir um símbolo, prima a
tecla de função esquerda [Opções] e
seleccione. Introduza o Símbolo através
do menu Opções.
v Para mudar o modo de introdução, prima
a tecla de atalho esquerda [Opções] e
seleccione 6. Método de introdução.

Favoritos

Menu 6.3

Permite-lhe gravar Páginas/URL favoritos
ou utilizados com frequência. As operações
Criar pasta, Adic. Nova, Editar, Eliminar,
Mover, Enviar, Marcar/Desmarcar podem
ser executadas nos Favoritos. Diversos
URL pré-configurados encontram-se
armazenados como favoritos.

Internet
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Leitor de RSS

Menu 6.4

O leitor RSS proporciona actualizações de
notícias de websites registados no telefone.
Poderá ler estes ficheiros no leitor Rss, que
recolhe notícias de websites registados no
seu telefone, e proporciona-lhas de forma
simples.

Págs. guardadas

Menu 6.5

O telefone permite gravar a página
apresentada como um ficheiro offline.
Permite gravar até 20 páginas.

Histórico

Menu 6.6

Pode ver uma lista das páginas às quais
efectuou uma ligação.

Definições

Menu 6.7

Pode alterar as definições de conectividade
do browser e do ecrã.

Perfis (Menu 6.7.1)
Seleccione o perfil correspondente,
premindo O. Irá activar o perfil para
iniciar o browser.

Definições de aspecto (Menu 6.7.2)

Repor configurações (Menu 6.7.6)

Poderá definir o caracter predefinido do
browser, a velocidade de deslocação,
Apresentar imagem, e script Java utilizando
este menu.

Seleccione esta opção para repor as
definições originais do seu browser.

Cache (Menu 6.7.3)
Activar a Cache permite-lhe guardar no
seu telefone as páginas às quais acedeu.
Sempre que gravar uma página em Cache,
irá optimizar em muito a velocidade de
carregamento da página sempre que,
posteriormente, tentar abrir a mesma
página.

Cookies (Menu 6.7.4)
A activação dos Cookies permite-lhe gravar
os cookies enviados do servidor. Desactivar
esta função irá impedir que os cookies
fiquem gravados no seu telefone.

Segurança (Menu 6.7.5)
Lista de certificados
Pode ver os certificados na lista.

Eliminar sessão
Internet

Permite eliminar a sessão de dados segura
(WTLS/ TLS) utilizando esta opção.

47

Definições [Menu 7]
Perfis

Menu 7.1

Permite-lhe seleccionar o toque ou a
vibração de uma chamada recebida e
configurar o som e o volume do toque,
o som das teclas, e os efeitos sonoros,
de acordo com um perfil. Entre os perfis
disponíveis, encontram-se [Normal],
[Silencioso], [Exterior], [Modo de voo],
[Personalizado 1], [Personalizado 2] e
[Personalizado 3].
Seleccione um perfil e prima O para o
activar. Depois de premir a tecla de função
esquerda [Opções], seleccione o menu
Editar do perfil [Normal], [Silencioso],
[Exterior], [Personalizado 1], [Personalizado
2] e [Personalizado 3] para alterar a
configuração. Encontra-se disponível uma
lista de opções diferente para cada perfil
seleccionado para edição.

Telefone

Menu 7.2

Bloq. auto. do teclado (Menu 7.2.1)
Definições
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Se activar esta função, o teclado bloqueia
automaticamente depois de decorrido o
período predefinido depois de fechar a
tampa.

Idioma (Menu 7.2.2)
Seleccione o idioma do ecrã. Poderá
seleccionar a opção Idioma automático
para alterar o idioma do ecrã de acordo
com o idioma do cartão SIM.

Poupança de energia (Menu.7.2.3)
Decida se pretende activar o modo de
poupança de energia ou não.

Inf. do Telefone (Menu 7.2.4)
Esta função mostra o número de telefone
do cartão SIM, o nome do modelo e a
versão de software do telemóvel.

Ecrã

Menu 7.3

Este menu permite-lhe personalizar as
opções dos diferentes ecrãs, e do interface
gráfico dos menus.

Tema Visor (Menu 7.3.1)
Permite-lhe definir o tema do ecrã
apresentado no ecrã principal.

Ecrã inicial
v Wallpaper: Permite-lhe seleccionar uma

imagem a apresentar no ecrã principal.
v Utilização do ecrã inicial: Permite-

lhe fazer a selecção utilizando o menu
de agregação do ecrã inicial, no ecrã
principal.

Ao ligar
Permite-lhe seleccionar a imagem a
apresentar sempre que ligar o telefone.

Ao desligar
Permite-lhe seleccionar a imagem a
apresentar sempre que desligar o telefone.

Data e hora

Menu 7.4

Permite-lhe seleccionar o estilo de menu
desejado entre estilo de grelha e estilo um
a um.

Embora a hora actual seja automaticamente
configurada quando registar o telefone
na rede, os utilizadores podem configurar
directamente a hora e a data utilizando este
menu. A hora configurada pelo utilizador é
válida apenas enquanto o telefone estiver
ligado.

Letra (Menu 7.3.3)

Hora

Permite-lhe definir o tipo de letra,
assinalando o tamanho da letra, e
assinalando a cor da letra utilizando
l/r.

1. Seleccione o item Hora na lista de Data e
hora, e de seguida prima O.
2. Navegue até ao campo desejado, Hora,
Minuto ou campo am/pm, utilizando
as teclas de navegação. (Sempre que
seleccionar 12 horas como formato de
hora)
3. Introduza a hora e os minutos utilizando
as teclas numéricas.
4. Seleccione o formato de hora, utilizando
l/r.
5. Desloque-se para baixo para seleccionar
o formato indicador de hora, i.e.
desligado, relógio de cuco ou campainha.
6. Prima a tecla de função central O para
definir a hora com o valor especificado.

Estilo do menu (Menu 7.3.2)

iluminação (Menu 7.3.4)
Permite-lhe configurar individualmente a
duração da luz de fundo e a luminosidade
do ecrã inicial no teclado.

Tema do Telefone (Menu7.3.5)
Seleccione o tema do telefone que
pretende entre "Preto e Branco."

Msg de saudação (Menu 7.3.6)

Definições

Permite-lhe introduzir uma mensagem a
apresentar quando ligar o telefone.
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Definições
Data
1. Seleccione o item Data na lista Data e
hora, e de seguida prima O.
2. Seleccione o formato de data, utilizando
l/r.
3. Introduza o Dia, Mês e Ano utilizando as
teclas numéricas.
4. Prima a tecla de função central O para
definir a data com o valor especificado.

Actual. automática
Sempre que Actualizar Auto estiver
activado, a hora e a data são actualizadas
automaticamente, de acordo com o fuso
horário actual. Se Confir. primeiro estiver
seleccionado, a actualização de data e
de hora são confirmadas antes de serem
actualizadas automaticamente.

Hora de Verão
Seleccione se pretende activar a função
de hora de Verão. Poderá seleccionar a
diferença de hora de Verão da cidade de
origem seleccionada com 1 hora ou 2
horas.

Definições
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Conectividade

Menu 7.5

Bluetooth (Menu 7.5.1)
Ligar
O seu telefone possui tecnologia sem fios
Bluetooth integrada, que lhe permite ligar
o seu telefone sem fios a outros dispositivos
Bluetooth, como por exemplo um auricular,
PC, PDA ou outros telefones.

Nota
Recomendamos que o seu telefone e o
dispositivo Bluetooth com o qual está
a comunicar estejam a uma distância
máxima de 10 metros. Poderá melhorar
a qualidade da ligação se não existirem
objectos sólidos entre o seu telefone e o
outro dispositivo Bluetooth.

1. Introdução
• Menu o 7 .Definições o 5.
Conectividade o 1. Bluetooth o 1.
Ligar/Desligar
Para utilizar a função Bluetooth, deverá,
primeiro, definir a opção Ligar.
2. Configurar as definições Bluetooth
• Menu o 7. Definições o 5.
Conectividade o 1. Bluetooth o 4.
Definições

- Visib meu disp: Configure [Visib meu
disp] como [Mostrar a tds] para que
outros dispositivos possam detectar o
seu telefone quando estiverem a procurar
um dispositivo Bluetooth. Se seleccionar
[Oculto], os outros dispositivos não
poderão detectar o seu telefone sempre
que procurarem um dispositivo Bluetooth.
- Nome do meu disp: Permite-lhe atribuir
ou alterar o nome do seu telefone, tal
como será apresentado aos outros
equipamentos. O nome do seu telefone
será apresentado nos outros dispositivos
apenas quando [Visibilidade do meu
telefone] estiver definida como [Mostrar a
tds].
- Serviços suportados: Permite ver a lista
de dispositivos como auriculares e kits
mãos-livres suportados por este telefone
com Bluetooth.
- Endereço: Permite-lhe verificar o
endereço Bluetooth.

Nota
Sempre que for utilizado um dispositivo
Bluetooth com o telefone, a segurança
do telefone é colocada em risco. Por
isso, recomendamos que coloque a
visibilidade Bluetooth como Oculta após
a configuração ou emparelhamento
de dispositivos. Para receber ficheiros
por Bluetooth independentemente
dos dispositivos emparelhados,
poderá optar por aceitar ou rejeitar a
ligação, depois de verificar os dados do
remetente.

Definições

3. Procurar e emparelhar novo dispositivo
<A procurar novo dispositivo>
Permite-lhe procurar um novo dispositivo,
conforme o menu que se segue.
• Menu o 7. Definições o 5.
Conectividade o 1. Bluetooth o 2.
Procurar dispositivos
<A emparelhar dispositivos>
1. Para procurar um dispositivo Bluetooth
a emparelhar, prima Adicionar novo
dispositivo.
2. No ecrã irá ver A procurar dispositivos.
Serão encontrados todos os dispositivos
Bluetooth num raio de 10m.
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3. Se forem encontrados dispositivos
Bluetooth, estes dispositivos serão
apresentados no ecrã. Se não forem
encontrados dispositivos Bluetooth, o
sistema pergunta se pretende procurar
novamente.
4. Processo de emparelhamento
- Prima O. Será apresentada uma
janela no ecrã a pedir para introduzir a
sua password.
- Depois de criar uma password (entre
1 e 16 dígitos), o utilizador do outro
dispositivo deve introduzir a password
de emparelhamento. O utilizador
do outro dispositivo deverá saber
antecipadamente qual a password para
fazer a autenticação.
<Eliminar dispositivos>
1. Seleccione o dispositivo que pretende
eliminar no ecrã Dispositivos
emparelhados.
2. Poderá eliminar um dispositivo premindo
a tecla Eliminar ou seleccionando Opções
o Eliminar. Para eliminar todos os
dispositivos emparelhados, seleccione
Opções o Eliminar todos.

Definições
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<Transmitir dados utilizando o
Bluetooth>
1. Para transmitir dados do seu telefone
para outro dispositivo Bluetooth,
seleccione antecipadamente a aplicação
para a qual pretende gravar os dados.
Por exemplo, para enviar dados em
Meus Ficheiros para outro dispositivo,
seleccione Menu o 3. Álbum de media
o 1. Imagens / 2. Sons / 3. Vídeos/
6. Outros / 7. Memória externa o
Seleccionar dados para transmitir o
Enviar o 3.Bluetooth
2. Transmitir dados
1) É apresentado o dispositivo
emparelhado encontrado. Se o
dispositivo que pretende não estiver
na lista, seleccione [Actualizar].
2) Seleccione no ecrã o dispositivo para
o qual pretende transmitir dados e
prima O.
3) Se o outro interlocutor seleccionar
[Sim] no [Pedido de ligação], os dados
são transmitidos.

Sincronização (Menu 7.5.2)
Se o serviço de sincronização for suportado
pelo seu operador, esta função do serviço
sincroniza os dados do telefone e os
dados num servidor, tais como Contactos,
Calendário, Tarefas e Notas através de uma
rede sem fios.

Modo de ligação USB (Menu 7.5.3)

Rede (Menu 7.5.4)

Poderá activar o modo de ligação USB
do seu telefone para diversos tipos de
utilização.
Se utilizar uma função de armazenamento
de massa como um cartão de memória
USB, seleccione Armazenamento de massa
neste menu. O armazenamento de massa
encontra-se disponível apenas para cartões
de memória.
Se utilizar o serviço de dados como a
aplicação PC suite, seleccione serviço
de dados neste menu. Se utilizar a
sincronização de música com o Windows
Media Player, seleccione Sincronização de
música neste menu. A Sincronização de
música encontra-se disponível apenas para
conteúdos de música. Se não tiver inserido
um cartão de memória no seu telefone, irá
utilizar apenas a memória interna quando
ligar o telefone ao PC.
Porém, se o seu telefone estiver equipado
com um cartão de memória, poderá utilizar,
quer o cartão de memória, quer a memória
interna. Se pretender fazer a sincronização
com um cartão de memória, poderá
utilizar o "Cartão de memória" como
armazenamento primário. Se pretender
fazer a sincronização com o cartão de
memória, poderá utilizar o "Cartão de
memória" como armazenamento primário.

Selec. de rede
Seleccione entre Automático e Manual.
v Automática: Procura automaticamente a
rede e regista o telefone na rede. Opção
recomendada para um melhor serviço e
qualidade.
v Manual: São apresentadas todas as
redes 2G(GSM) e 3G(UMTS) actualmente
disponíveis, e poderá seleccionar uma
ou mais, entre elas, para efectuar o
registo. Se o registo da rede falhar, as
listas de redes são actualizadas, e poderá
seleccionar outra rede para efectuar o
registo.

Nota
Sempre que o seu telefone perder
a rede no modo manual, irá ser-lhe
apresentada no ecrã de espera uma
mensagem para seleccionar a rede
disponível.

Definições
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Modo de rede

Pontos de acesso (Menu 7.5.6)

Pode definir um tipo de rede a procurar
quando procurar redes no menu
Seleccionar rede.
v Automático: Procura todas as redes com
as quais pode fazer-se a ligação.
v UMTS: Procura apenas redes com
suporte 3G.
v GSM 900/1800: Procura apenas redes
com suporte de banda GSM 900/1800.
v GSM 1900: Procura apenas redes com
suporte de banda GSM 1900.

Este menu mostra a lista de pontos de
acesso. Permite-lhe criar novos, eliminar
ou editar os perfis existentes, utilizando
o menu Opções. No entanto, não pode
eliminar ou editar as configurações
predefinidas, dependendo do país em
causa.

Preferenciais
Se a procura de rede for efectuada
automaticamente, poderá adicionar uma
rede preferida para fazer a ligação.

Perfis de Internet (Menu.7.5.5)
Este menu apresenta uma lista de perfis
de internet. Permite-lhe criar novos perfil
de internet, eliminar ou editar os perfis
existentes, utilizando o menu Opções. No
entanto, não pode eliminar ou editar a
configuração predefinida, dependendo do
país em causa.

Definições
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Ligação de dados do pacote
(Menu 7.5.7)

Se seleccionar o menu "Quando disponível",
o telefone irá registar-se automaticamente
numa rede GPRS quando ligar o telefone.
Mas se seleccionar "Quando necessário",
a ligação GPRS será estabelecida ao ligar
quando fizer a ligação a uma aplicação ou
serviço WAP, e encerrada quando terminar
a aplicação ou a ligação WAP.

Definições de streaming
(Menu 7.5.8)

Se pretender configurar definições de rede
diferentes para reproduzir conteúdos de
streaming, poderá configurar definições de
rede diferentes.

Config. Java (Menu 7.5.9)
perfil
Permite-lhe visualizar a lista de perfis e
adicionar o perfil da aplicação Java.

Lista de certificados

Bloq do telefone

Permite-lhe visualizar a lista de Certificados
da aplicação Java.

Poderá bloquear o seu telefone. Estão
disponíveis as quatro funções de bloqueio
que se seguem.
Ao ligar: Bloqueia o telefone sempre que
este for ligado.
Ao trocar o SIM: Bloqueia o telefone
sempre que trocar o cartão SIM.
Imediata: Bloqueia o telefone
imediatamente.
Nenhum: Desactiva a função de bloqueio.
Irá ser-lhe pedido para introduzir o código
de segurança para confirmar a selecção.
v Para desbloquear o telefone, deverá
introduzir o código de segurança.

Segurança

Menu 7.6

Pedido do PIN
Quando Ligado, é-lhe pedido para
introduzir o seu PIN de cada vez que ligar o
seu telefone.

Nota
v Prima a tecla de função direita na

Alterar códigos
Permite-lhe alterar o PIN, o PIN2 e a
password do telefone.
Código PIN
PIN é a abreviatura de "Personal
Identification Number" (número de
identificação pessoal), e utiliza-se para
impedir a utilização por um utilizador não
autorizado.

Definições

janela de introdução do código PIN
para voltar à etapa anterior.
v A introdução incorrecta do código
PIN três vezes seguidas irá anular o
código PIN. Depois terá que introduzir
o código PUK ("PIN Unblock Key"),
código de desbloqueio do PIN, para
configurar novamente o código PIN.
v O número máximo de vezes que
pode introduzir o código PUK é 10.
(Nota: Se introduzir um código PUK
incorrecto 10 vezes, o cartão SIM será
bloqueado e terá que ser substituído.)
v Se o pedido de código PIN não puder
ser desactivado pelas definições do
operador, não poderá seleccionar este
item no menu.
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Nota
Se introduzir o código PIN incorrecto
três vezes na janela de introdução do
código PIN irá invalidar o código PIN.
Neste caso, terá que introduzir o código
PUK ("PIN Unblock Key"), código de
desbloqueio do PIN, para configurar
novamente o código PIN. O número
máximo de vezes que pode introduzir
o código PUK é 10. (Nota: Se introduzir
um código PUK incorrecto 10 vezes, o
cartão SIM será bloqueado e terá que
ser substituído.)

Definições
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Código PIN2
PIN2 é a abreviatura de "Personal
Identification Number 2" (número de
identificação pessoal 2), e utiliza-se para
impedir a utilização por um utilizador não
autorizado, como acontece com o PIN.
O processo de alteração do código PIN2
é o mesmo que o processo de alteração
do código PIN. A introdução incorrecta
do código PIN2 três vezes seguidas irá
invalidar o código PIN2. Neste caso, deverá
introduzir o código PUK2 para utilizar
novamente o código PIN2. O número
máximo de tentativas disponíveis para
introduzir o código PUK2 é 10, tal como
acontece com o PUK1. Se introduzir o
código PUK2 incorrecto 10 vezes, irá
invalidar o código PIN2.

Código de telefone
O código de segurança utiliza-se para
alterar a password do telemóvel. O número
máximo de tentativas permitido para
introduzir o código de segurança não é
limitado, como acontece com o PIN e com
o PIN2.

Gestor de memória

Menu 7.7

Memória comum do telefone
Esta função mostra o estado da memória
do utilizador do telemóvel. Uma vez que
esta função pesquisa todo o sistema de
ficheiros para obter dados estatísticos, são
necessários alguns segundos.

Memória reservada do telefone
Esta função apresenta o estado da memória
reservada do utilizador. O conteúdo
habitual é SMS, Contactos, Calendário,
Tarefas, Notas, Alarmes, Histórico de
chamadas e Favoritos. Proporciona uma
demonstração clara do volume actual,
comparativamente ao volume total de cada
item.

Memória cartão SIM
Esta função apresenta o estado da memória
do utilizador do cartão SIM.

Memória externa
Esta função apresenta o estado da memória
do utilizador do cartão de memória. Esta
função apresenta estatísticas da utilização
de memória (memória livre e memória em
utilização).

Definições de armazenamento
primário
Permite seleccionar o tipo de
armazenamento para o qual pretende
transferir o ficheiro: Memória do telefone
ou Memória externa.

Repor definições

Menu 7.8

Seleccione esta opção para repor as
definições originais. Irá ser-lhe pedido para
introduzir o código de segurança.

Definições
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Chamadas [Menu 8]
Chamada vídeo

Menu 8.1

Pode fazer uma chamada de vídeo
utilizando este menu. Para mais
informações, consulte as páginas 21 a 22.

Permite-lhe visualizar o registo de
chamadas perdidas, fazer uma chamada,
enviar uma mensagem, e gravar o número
em Contactos.

Reg. de chamadas

Duração cham

Menu 8.2

Todas as cham (Menu 8.2.1)
Permite-lhe visualizar os registos de
chamadas não atendidas, recebidas e
efectuadas. Poderá fazer uma chamada, ou
enviar uma mensagem para o número que
seleccionou em registos. Também pode
gravar o número em Contactos.

Cham. efectuadas (Menu 8.2.2)
Permite-lhe visualizar o registo de números
marcados, fazer uma chamada, enviar
uma mensagem, e gravar o número em
Contactos.

Cham. recebidas (Menu 8.2.3)
Chamadas
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Cham. perdidas (Menu 8.2.4)

Permite-lhe visualizar o registo de
chamadas atendidas, fazer uma chamada,
enviar uma mensagem, e gravar o número
em Contactos.

Menu 8.3

Permite-lhe visualizar a duração das
chamadas por tipo. Prima a tecla de função
esquerda [Opções] para seleccionar entre
reinicialização parcial ou reinicialização
total. Para fazer a reinicialização é
necessário introduzir o código de
segurança.

Volume de dados

Menu 8.4

Permite-lhe verificar o volume de dados
enviados, recebidos e todos os dados
transferidos. Prima a tecla de função
esquerda para seleccionar a reinicialização
total , ou reinicialização do tipo de volume
seleccionado.
Para fazer a reinicialização é necessário
introduzir o código de segurança.

Custo

Menu 8.5

1. Esta função apresenta o custo de
chamadas da última chamada e de todas
as chamadas.
2. Prima a tecla de função esquerda
[Opções] para seleccionar entre
reinicialização parcial ou reinicialização
total. Para fazer a reinicialização é
necessário introduzir o código PIN2.
3. Poderá seleccionar Unidades ou Moeda
em Config. custo das cham. Dependendo
das suas definições, o custo de chamadas
é apresentado durante uma chamada
(se SIM e a rede suportarem o Aviso de
custos(AOC)).
4. Na configuração Definir limite, seleccione
Ligado para configurar o limite de custos.
Sempre que configurar um limite de
custos, e o custo da chamada atingir
o limite, não é permitido fazer mais
chamadas.

Desvio de chamadas
Menu 8.6

Chamadas

São fornecidos menus de desvio de
chamadas de voz e de vídeo.
1. Sempre que a lista de números é
inexistente
Converte para um editor para introduzir
um número de desvio. Pode introduzir
o número para o qual pretende desviar
uma chamada directamente ou procurar
um número na agenda. Se premir O
[Desviar], o telefone envia o pedido
para o fornecedor de serviço depois de
introduzir o número. Enquanto espera
pelo resultado da rede, surge uma
animação e uma mensagem de pedido.
2. Sempre que existir uma lista de
números
Mostra o menu Para outro número,
incluindo da lista de números. Enquanto
espera pelo resultado da rede, surge uma
animação e uma mensagem de pedido.
3. Menu de opções
Depois de activar o menu todas as
chamadas de voz, se seleccionar o menu
opções na base dos menus irá mostrar
os menus Desactivar, Desactivar todos,
Ver estado e Limpar lista. O menu
ver estado mostra as definições da
rede. Se seleccionar este menu, surge
a mensagem e a animação A pedir .
Depois mostra as definições de rede
quando receber as informações da
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rede. Se seleccionar o menu desactivar,
os números de desvio de chamadas
registados na rede são eliminados após
a confirmação do utilizador. O menu
eliminar lista elimina a lista de todos os
números de desvio.

Barramento de chamadas
Menu 8.7

Chamadas
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São apresentados os menus de barramento
de chamadas de voz e de vídeo.
O menu é constituído por Cham. de voz,
Cham. de vídeo e Desactivar tudo. Os
menus de Cham. de voz e Cham. de vídeo
possuem os submenus que se seguem.
O menu de barramento de chamadas
é constituído pelos submenus Todas
efectuadas, Cham. internacionais, Internac.
excepto país origem, Todas recebidas e
Receb. em roaming.
O menu Todas efectuadas barra a realização
de todas as chamadas efectuadas, o menu
Cham. internacionais barra a realização
de todas as chamadas internacionais
efectuadas, e o menu Internac. excepto
país origem barra a realização de todas
as chamadas internacionais excepto as
realizadas para o país de origem PLMN. O
menu Todas as recebidas rejeita todas as
chamadas recebidas e o menu Receb. em
roaming rejeita as chamadas recebidas
sempre que se encontrar em roaming.

Chamadas de voz e de vídeo
1. Se pretender activar o serviço de
barramento, prima ok e de seguida
introduza a password de barramento.
O telefone irá pedir à rede para activar
o serviço de barramento e receber o
resultado da operação. Quando receber o
resultado da rede, este será apresentado
2. Quando o menu Opções for
seleccionado, irá activar o menu Cham.
Efectuadas. Seleccione o menu Opções
nos menus de funções no menu
inferior. De seguida, são apresentados
os menus Desactivar, Desactivar tds,
Consultar estado e Alterar password.
O menu Desactivar desactiva o serviço
de barramento depois de introduzir o
código de barramento do utilizador. O
menu Desactivar tds desactiva todos os
serviços de barramento configurados na
rede depois de introduzir o código de
barramento do utilizador.
O menu Ver estado permite aos utilizadores
visualizar a configuração de rede actual.
Ao seleccionar o menu Visualizar estado
será apresentada a mensagem A pedir,
com animação, e o resultado da operação
quando a rede responder. O menu alterar
password permite aos utilizadores alterar o
código de barramento actual.
Desactivar todos
Pode optar por desactivar todos ou não.

Marcação fixa

Menu 8.8

v Ligar/Desligar

- Lig: Seleccione se pretende activar ou
não o NMF. Necessária autenticação de
PIN2.
- Deslig: Seleccione se pretende activar
ou não o NMF. Necessária autenticação
de PIN2.
v Lista de marcação fixa: Mostra a lista
de NMF actual. Poderá editar, adicionar
ou eliminar os números de marcação
fixa. Necessária autenticação PIN2
para editar,adicionar ou eliminar a
lista. As informações de configuração
são gravadas no SIM. As informações
gravadas no SIM são utilizadas sempre
que os NMF restringirem as chamadas
efectuadas.

Cham em espera

Menu 8.9

Activa o serviço de chamada em espera.
Seleccionar este item apresenta a
mensagem e a animação A pedir. Quando a
rede responder, é apresentado o resultado
da operação.

Def. comuns

Menu 8.0

Rejeição de cham.
Poderá definir se pretende rejeitar as
chamadas recebidas.
1. Seleccione Activar no menu Rejeitar para
activar Rejeitar cham.. É apresentado o
menu da lista Rejeitar cham.
2. Configure a opção de rejeitar chamadas
que pretende, no menu da lista Rejeitar.

Enviar identificação de N.º
v Definido pela rede: Definição de acordo

com as predefinições do operador.
v On: Definição para enviar o meu número

de telefone quando efectuar uma
chamada.
v Off: Definição para não enviar o meu

número de telefone quando efectuar
uma chamada.

Remarcação automática
Permite-lhe definir a função de remarcação
automática sempre que a tentativa de fazer
uma chamada falhar.

Modo de atendimento
Chamadas

Permite-lhe definir o método de
atendimento. Poderá seleccionar entre
Tecla de envio, Deslizar para cima e
Qualquer tecla.
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Aviso de minutos
Especifica se deverá soar um sinal de 1
minuto a cada minuto, sempre que estiver
ao telefone.

Modo de atendimento BT
v Mãos-livres: Permite-lhe atender

uma chamada utilizando o auricular
Bluetooth, sempre que o Bluetooth
estiver ligado.
v Telefone: Se premir O no telefone
para atender uma chamada, poderá falar
no telefone. Se premir a tecla do auricular
Bluetooth para atender uma chamada,
poderá falar utilizando o auricular
Bluetooth. Esta é a selecção do modo de
atendimento inicial. Depois, durante a
chamada, poderá trocar do auricular para
o telefone e do telefone para o auricular.

Gravar novo número
Neste menu, pode gravar o número
de telefone sempre que terminar uma
chamada caso o número de telefone não
esteja ainda gravado no livro de endereços.

Definições ao fechar
Chamadas
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Sempre que a tampa estiver puxada para
baixo, pode definir se a chamada terminou.

Config. vídeo cham.

Menu 8.*

Pode configurar o ecrã para fazer/receber
uma chamada de vídeo.
v Utilizar imagem privada: Especificar se
pretende utilizar a imagem privada ou
não.
v Selec. Img. privada: Seleccionar a
fotografia a ser apresentada.
v Espelho: Seleccione para activar ou não
o modo de espelho.
- On: Mostra a imagem rodada na
horizontal.
- Off: Mostra a imagem como ela é.

Câmara [Menu 9]
Câmara

Menu 9.1

Esta aplicação permite-lhe tirar uma
fotografia. Poderá tirar uma fotografia do
tamanho que pretende, e utilizá-la como
fotografia do livro de endereços, do ecrã
inicial e para outros efeitos mais genéricos.
Depois de tirar uma fotografia, pode enviála por Mensagem, E-mail ou Bluetooth
O.
1. Prima a tecla de atalho esquerda para
aceder a Opções e definir o ambiente
desejado, conforme segue.
v Mover entre os menus de opções com
l/r.
v Seleccione o valor que pretende com
u/d e confirme a selecção com
O.
Menu

Descrição

Ir para

A pasta Imagens abre, e mostra as
fotografias existentes em miniatura.
Poderá visualizar as fotografias
premindo O. Também pode
enviar a imagem seleccionada para
outra pessoa por Mensagem, E-mail
ou Bluetooth.
1600x1200, 1280x960, 640x480,
320X240, Wallpaper, 176x144,
Contacto

Qualidade Muito boa, Boa, Padrão

Descrição

Disparo em Um, Três, Seis, Nove
sequê
(Nota: O disparo em sequência
disponível depende do tamanho.)
Brilho

Entre –2,0 e 2,0, em intervalos de
0,5. Quanto mais elevado for o nível,
maior é o brilho do ecrã.

Equilíbrio Pode ajustar o tom da foto em
de brancos fundo de acordo com o tempo.
Auto, Luz do dia, Nublado,
Iluminação, Interior
Modo
nocturno

Permite tirar fotografias melhores à
noite, seleccionando Ligado.

Foto com
moldura

Pode aplicar qualquer um dos 10
efeitos de moldura, sempre que
tirar uma fotografia. (disponível
apenas no formato de Imagem de
fundo)

Temporizador Poderá retardar o tempo do
obturador da câmara. Nenhum, 3
seg., 5 seg., 10 seg.
” é apresentado quando o
“
temporizador for activado.
Efeito

Nenhum, Preto e branco, Negativo,
Sépia

Som

Seleccione o som do obturador
desejado.

Memória

Seleccione a memória desejada,
entre Telefone ou Cartão de
memória.

Câmara

Tamanho

Menu
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Câmara
Menu

Descrição

Câmara de vídeo

Espelho

Permite activar o efeito de espelho,
seleccionando Ligado.

Trocar
câmara

Pode trocar a câmara para activar a
câmara interna ou externa.

Esta aplicação permite-lhe gravar um
videoclipe. Poderá reproduzir e ver um
ficheiro de vídeo gravado neste menu.
Depois de gravar um videoclipe, poderá
enviá-lo por Mensagem, E-mail ou
Bluetooth.
1. Prima a tecla de atalho esquerda para
aceder a Opções e definir o ambiente
desejado, conforme segue.
v Mover entre os menus de opções com
l/r.
v Seleccione o valor que pretende com
u/d e confirme a selecção com
O.

Ecrã de pré- Seleccione o método de prévisualização visualização desejado, entre
Imagem completa ou Ecrã
completo.

2. Quando concluir todas as definições,
prima a tecla de função direita [Fechar].
3. Foque a câmara no motivo que pretende
fotografar e prima O.
4. Prima O para gravar a fotografia. Esta
será gravada na pasta Imagens, em Meus
Ficheiros.

Menu

Descrição

Ir para

A pasta Imagens abre, e mostra as
fotografias existentes em miniatura.
Poderá visualizar os vídeos
premindo O. Também pode enviar
o vídeo seleccionado para outra
pessoa por Mensagem, E-mail ou
Bluetooth.

Tamanho

176x144, 128x96

Nota
v Prima a tecla de função direita

[Voltar] para voltar ao modo de prévisualização sem gravar a imagem.

Câmara
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Menu 9.2

Qualidade Muito boa, Boa, Padrão
Brilho

Entre –2,0 e 2,0, em intervalos de
0,5. Quanto mais elevado for o nível,
maior é o brilho do ecrã.

Menu

Descrição

Equilíbrio Pode ajustar o tom do vídeo em
de brancos fundo de acordo com o tempo.
Auto, Luz do dia, Nublado,
Iluminação, Interior
Modo
nocturno

Permite captar imagens melhores à
noite, seleccionando Ligado.

Efeito

Nenhum, Preto e branco, Negativo,
Sépia

Duração

Seleccione o tempo de gravação
desejado. MMS, 30 seg., 1 min., 2
min., 5 min., 60 min..

Memória

Seleccione a memória desejada,
entre Telefone ou Cartão de
memória.

Espelho

Permite activar o efeito de espelho,
seleccionando Ligado.

Voz

Especifique se pretende gravar o
som ou não.

Trocar
câmara

Pode trocar a câmara para activar a
câmara interna ou externa.

2. Quando concluir todas as definições,
prima a tecla de função direita [Fechar].
3. Foque a câmara no motivo que pretende
gravar e prima O para começar a
gravar.
Prima O para parar a gravação.
v Poderá colocar a gravação em pausa,
premindo a tecla de função esquerda
[Pausa].
4. Prima O para gravar o videoclipe. Esta
será gravada na pasta Vídeos, em Meus
Ficheiros.

Nota
v Prima a tecla de função direita

[Voltar] para voltar ao modo de prévisualização sem gravar o videoclipe.

Câmara
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Agenda [Menu *]
Calendário

Menu *.1

Procura e verificação de
compromissos
1. Referência por mês
Poderá utilizar o seu calendário na
referência por mês. O cursor encontrase na data actual, e a data registada
encontra-se assinalada. O compromisso
gravado na data onde o cursor se
encontra localizado é representado por
uma caixa cinzenta. Ao premir a tecla
de atalho 1 irá passar para o ano
anterior, ao premir 3 irá passar para o
ano seguinte, e ao premir 5 irá passar
para a data de hoje. Se premir 7
irá passar para o mês anterior, e 9
irá passar para o mês seguinte. Poderá
mudar a data, utilizando u/d/
l/r.
2. Referência pormenorizada
Poderá consultar a agenda
pormenorizada, ou seja todo o conteúdo
da agenda configurada pelo utilizador.

Eliminar todos os compromissos
Agenda
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Poderá eliminar todo o conteúdo dos
compromissos gravados, utilizando esta
função.

Configurar e libertar férias
Poderá configurar ou libertar férias do
utilizador. Prima a tecla de atalho esquerda
[Opções] e seleccione Definir como férias.
A data seleccionada será apresentada a
vermelho.
Para libertar as férias, prima a tecla de
função esquerda [Opções] e seleccione
Eliminar férias.

Notificações da agenda
Se o utilizador tiver configurado as
definições de alarme, será activado o
som de alerta especificado. Se a hora da
notificação for anterior à hora de início
do compromisso, poderá configurar
novamente o alarme.

Tarefas

Menu *.2

Permite visualizar, editar e adicionar listas
de tarefas a desempenhar. As tarefas
são apresentadas por hora. As tarefas
concluídas e as tarefas não concluídas são
apresentadas de forma diferente.

Notas

Menu *.3

Utilizando a função de gestão de notas,
poderá ver e gerir o conteúdo de notas
gravadas, e adicionar novas notas.

Nota secreta

Menu *.4

Pode escrever uma nota privada para
proteger a sua privacidade. Deve introduzir
o código de segurança para utilizar este
menu.

Localizador de data

Menu *.5

Enviar todos os compromissos e
tarefas por Bluetooth (Menu *.6.2)
Poderá enviar todos os dados do calendário
ou das tarefas gravados no telefone para
outros telefones utilizando o Bluetooth.

Fazer cópia de segurança do
calendário e das Eventos

Permite registar os nomes e datas, como
por exemplo em aniversários. Permite ver o
número de dias restantes até determinado
evento, ou calcular o número de dias
decorrido desde um evento.

(Menu *.6.3)

Definições

Restaurar calendário e tarefas

Menu *.6

Calendário (Menu *.6.1)

(Menu *.6.4)

Permite repor os ficheiros de segurança
do calendário ou das tarefas sempre que
introduzir uma memória externa.

info memória (Menu *.6.5)
Permite-lhe ver as informações de memória
disponível em termos de Calendário,
Tarefas, Notas e Notas privadas.

Eliminar tudo (Menu *.6.6)
Permite inicializar informações de
definições completas. Para fazer a
reinicialização é necessário introduzir o
código de segurança.

Agenda

Poderá configurar as definições para ver o
calendário.
v Vista predefinida: Pode utilizar o valor
predefinido para ver um calendário; vista
mensal, vista semanal
v Hora de início da semana: 1:00, 2:00,
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00,
10:00, 11:00, 12:00
v Semana começa: Pode seleccionar o dia
pré-definido para começar uma semana;
Domingo, Segunda

Pode criar os ficheiros de segurança das
entradas do calendário ou da lista de
tarefas gravadas no telefone sempre que
introduzir um cartão de memória.
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Alarmes [Menu 0]
Se definir o alarme, surge na barra
indicadora. O alarme especificado dispara
à hora marcada. Prima O para parar
o alarme, e o alarme irá disparar. Prima
a tecla de função esquerda [Adiar] e
seleccione o intervalo de repetição. O
som do despertador pára e volta a tocar
depois de decorrido o período de repetição
seleccionado. Pode configurar até 5
alarmes.
1. Seleccione o alarme que deseja
configurar na lista de alarmes. Se não
existir nenhum alarme, prima a tecla
de função esquerda [Adicionar] para
adicionar um novo alarme.
2. Definir/Cancelar alarme: Permite definir
ou cancelar o alarme, utilizando as
opções para especificar se o alarme se
encontra activado, seleccionando a hora
do alarme.
3. Introduzir hora do alarme: Introduza a
hora do alarme desejada, especificando
a Hora e os Minutos. Seleccione "AM" ou
"PM", visível caso o formato de 12 horas
seja o especificado no telefone.

Alarmes
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4. Seleccionar modo repetitivo: Seleccione
o modo repetitivo desejado utilizando
l/r ou seleccione o pretendido
entre os disponíveis na lista, premindo a
tecla de atalho esquerda [Lista].
5. Seleccionar campainha: Seleccione o
sinal de toque do alarme, abrindo a lista
utilizando a tecla de atalho esquerda
[Editar].
6. Introduzir nota: Introduza o nome do
alarme.
7. Adiar: Pode definir a duração do
intervalo do alarme.

Nota
v O alarme irá disparar mesmo quando

o telefone estiver desligado.

Mais [Menu #]
Menu rápido

Menu #.1

Pode especificar as funções para gravar
no menu de acesso rápido. Se gravar as
funções gravadas com frequência no menu
de acesso rápido, pode iniciar rapidamente
as funções premindo simplesmente uma
tecla.

Calculadora

Menu #.2

Menu #.3

Este menu permite-lhe gravar o tempo
decorrido de um evento.

Conversor

Menu #.4

Utilizando este menu, os utilizadores
podem converter Moedas, Distâncias,
Comprimentos, Pesos, Temperaturas,
Volumes e Velocidades.

Fuso horário

Menu #.5

A função de relógio Mundial permite-lhe
saber as horas nas principais cidades do
mundo.

STK
(Serviço SIM)

Menu #.6

Dependendo de se tem serviços de
assistência SAT (i.e., o Toolkit de aplicações
SIM) no cartão SIM, este menu (Menu #.6)
pode ser diferente.
Se o cartão SIM suportar serviços SAT, este
menu terá o nome de serviços específico
do operador armazenado no cartão
SIM, por exemplo “Especial”. Nesse caso,
consulte as informações fornecidas em
conjunto com o seu cartão SIM para mais
informações acerca de como utilizar as
opções correspondentes.

Mais

O módulo da calculadora permite-lhe
executar funções aritméticas básicas, tais
como adição, subtracção, multiplicação
e divisão, bem como algumas funções
científicas. (+/-, sin, cos, tan, log, ln, exp,
sqrt, deg, rad)
1. Prima a tecla de função esquerda
[Opções].
2. Seleccione a função correspondente.
Poderá introduzir números utilizando as
teclas numéricas, e os funções de operação
utilizando u/d/l/r. Poderá
introduzir um ponto decimal premindo
*.
Sempre que premir c, os caracteres
serão eliminados sequencialmente na
ordem inversa.
Sempre que premir continuamente c,
irá eliminar todos os caracteres por ordem
inversa, de uma só vez.

Parado
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Mais
Gravador de voz

Menu #.7

1. Prima a tecla de função esquerda [Opção]
para apresentar a mensagem do menu
de opção antes de gravar.
2. Desloque-se até ao item do menu
desejado, utilizando u/d e prima
O.
v Duração: Permite-lhe definir a duração
da gravação de acordo com o tamanho
de uma mensagem MMS, 30 seg., 1 min.
ou Sem limite.
v Qualidade: Permite-lhe seleccionar a
qualidade de gravação entre Muito boa,
Boa e Normal.
v Memória em utilização: Seleccione se
pretende guardar as suas fotografias na
Memória Telef. ou no Cartão de memória
v Ir para sons: Abre a pasta de gravação de
voz em Sons.
3. Se premir O irá começar a gravação.
Sempre que for iniciada a gravação, o
tempo de gravação é apresentado no
LCD. Para cancelar a gravação, prima
Voltar.

Mais
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4. Quando terminar a gravação, prima O
para sair. O ficheiro gravado é guardado
automaticamente na pasta Gravações
de voz, em Álbum multimédia. Se
premir O novamente, poderá iniciar a
gravação de uma nova nota de voz.
5. Prima a tecla de função esquerda para
seleccionar as diversas opções após a
gravação de voz.
6. Seleccione o menu que pretende
utilizando u/d e prima O.
v Reproduzir: Permite reproduzir a voz.
v Enviar: Para enviar o ficheiro gravado.
Seleccione uma opção entre Mensagens,
E-mail e Bluetooth utilizando u/
d e prima O.
v Ficheiro: Pode alterar o nome do ficheiro
e ver as informações.
v Eliminar: Seleccione este menu para
eliminar um ficheiro gravado.
v Utilizar como: Pode definir o ficheiro
gravado como toque de voz ou toque de
vídeo.
v Ir para sons: Abre a pasta de gravação de
voz em Meus ficheiros.
7. Prima a tecla de função direita para
fechar a janela da mensagem do
submenu.

Acessórios
Existem inúmeros acessórios para o seu telemóvel. Pode seleccionar estas opções de acordo
com as suas necessidades de comunicação pessoais.

Adaptador de Viagem

Auricular estéreo

L

Este carregador
permite carregar
a bateria quando
se encontra fora
de casa ou do
escritório.

Bateria padrão
Nota
v Utilize sempre acessórios originais LG.
v Caso não o faça pode invalidar a

garantia.
v Os acessórios poderão variar de

região para região; contacte a nossa
empresa ou agente na sua região para
mais informações.

Acessórios
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Especificações técnicas
Geral
Nome do produto: KF310
Sistema: GSM900/DCS1800/PCS 1900,
WCDMA
Peso líquido: 67,5g (sem bateria)

Temperatura ambiente
Máx: +55°C (normal) /
+45°C (em carregamento)
Mín: -10°C

Especificações técnicas
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HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE
Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the
cutout line and fold as illustrated below.

How to cut

How to fold

Cut out Quick Reference Guide
along the cutout line. You can
place a scale on the cutoff line
and cut as illustrated below.
• Be careful not to cut
yourself when using
scissors.

Fold Quick Reference Guide
along the perforated line so
that the cover faces upwards
as illustrated below.
• Be careful not to cut
yourself when using
scissors.

Cover

Cutout-line

Part of the phone
1

1. Earpiece

5 2. Navigation keys
v In standby mode:
6
l Messaging

KF310

r Profiles popup

QUICK REFERENCE GUIDE
WELCOME AND THANK YOU FOR
CHOOSING LG MOBILE PHONE

v In menu: Navigates menus.

3. OK (Confirm) key
4. Multitasking key
5. VGA camera
6. LCD screen
7. Camera Hot key
8. Alpha numeric keys

2
3
4

7

This guide is the instruction for foreigners.

Left soft key/ Right soft key
Performs the function
indicated at the bottom of the
display.
Call End key
v You can end a call.
v You can go back to standby
mode by pressing this key
when in a menu.
Clear key
Press once to delete a
character.
Send key
v Dials a phone number and
answers a call.
v In standby mode: Shows
a history of calls made,
received, and missed.

8

Entering text
You can enter alphanumeric characters using the keypad. For
example, storing names in Contacts, writing a message, creating
a personal greeting or scheduling events in the calendar all
require entering text.
The following text input methods are available with the handset.

T9 mode
Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode
automatically compares your keystrokes with an internal
dictionary to determine the correct word, thus requiring
far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is
sometimes known as predictive text. If you press # key for a
long time, you can activate or cancel T9 mode.

ABC mode
This mode lets you enter letters by pressing the key labelled
with the required letter once, twice, three or four times until the
letter is displayed.

123 mode (Number mode)
Type numbers using one keystroke per number.

Music
Recently played

Artists

A list of tracks you have listened to recently.

You can view and play music sorted by Artists.

All tracks

Albums

You can view all the music files stored in the phone/external
memory.

You can view and play music sorted by Albums.

Playlists

You can view and play music sorted by Genres.

You can create your own playlists by choosing tracks from the
All tracks menu list.

Shuffle tracks

Genres

If you want to play the music continuously and randomly, select
this option.

Browser
Home

Saved pages

You can launch the web browser and access the homepage of
the activated profile on Browser settings.

The phone can save the page on display as an offline file.
Up to 20 pages can be saved.

Enter address

History

You can manually enter a URL address and access the
associated web page.

You can view the list of the pages you’ve already connected.

Bookmarks

You can change the settings for browser connectivity and
display.

You can store frequently accessed or favourite URLs/Pages.
Send, Add new, Edit, Mark/Unmark or Delete operations can
be performed on Bookmarks. Several preconfigured URLs are
stored as bookmarks.

RSS reader
RSS reader provides news updates for the websites registered
on your phone.

Settings

Sending Text/ Multimedia Message

Using the Camera

You can write and edit a message containing a combination of
text, image, video and audio.

Camera

1. Enter your message in the Message field.
2. Press the right soft key [Close] to exit the menu or go to
previous menu after setting submenus.

This application enables you to take a still picture. You can
take a picture in the size you want, and use it for the address
book photo, home screen and other more general purposes.
Once taken, the picture can be sent by Message, Email or
Bluetooth O.

3. Press the confirmation key [Send] to send the message. The
message will automatically be saved in the Sent Items folder.
If the message has not been sent, it will remain in the Outbox
with a failed status.

Brightness: From –2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level,
the brighter the screen.
Press O to take a picture.

1. Press the left soft key to access Options and set the desired
environment as follows.
] Move between the options menus withl / r.
] Select the desired value with u /d and confirm the
selection withO.
2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the camera on what you want to take and press O.
4. Press O to save the picture. It is saved in the Images
folder of My stuff.

Video camera
This application enables you to record a video clip. You can play
and watch a saved video file in this menu. Once recorded, a
video clip can be sent by Message, Email or Bluetooth.

Brightness: From –2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level,
the brighter the screen.
Press the O to record the video.
1. Press the left soft key to access Options and set the desired
environment as follows.
] Move between the options menus withl / r.
] Select the desired value with u /dand confirm the
selection with O.
2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the video camera on what you want to record and
press O.
4. Press O to save the video. It is saved in the video folder
of My stuff.

Memo

Memo

