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Este documento constitui o guia do utilizador do
Pocket PC Windows Mobile LG KS20. Todos os direitos
deste documento estão reservados à LG Electronics.
A cópia, modificação e/ou distribuição deste
documento sem o consentimento da LG Electronics
estão proibidas.
Eliminação do seu antigo aparelho
1. Sempre que a representação de um contentor cruzado se encontrar afixada a um
produto, significa que o mesmo está abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC.
2. Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados separadamente
do lixo doméstico através de pontos de recolha designados, facilitados pelo
governo ou autoridades locais.
3. A eliminação correcta do seu aparelho antigo ajuda a evitar potenciais
consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.
4. Para obter informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu aparelho
antigo, contacte as autoridades locais, um serviço de eliminação de resíduos ou a
loja onde adquiriu o produto.
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Introdução
Parabéns pela compra do avançado e
compacto Pocket PC Windows Mobile
KS20, concebido para funcionar
com a mais recente tecnologia de
comunicações móveis digitais.

Introdução

Este manual do utilizador contém
informações importantes sobre
o uso e funcionamento deste
equipamento. Leia todas as
informações cuidadosamente
de forma a obter o máximo
desempenho e evitar eventuais
danos ou a utilização incorrecta
do telefone. Quaisquer alterações
ou modificações que não sejam
expressamente aprovadas neste
manual do utilizador poderão anular
a garantia deste equipamento.
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Para sua segurança
Para sua segurança recomendamos
que leia atentamente os avisos e
chamadas de atenção que se seguem.
O seu incumprimento poderá ser
perigoso ou ilegal. Ao longo deste
manual encontrará informações mais
detalhadas.

AVISO

Para sua segurança

• Os telefones móveis deverão ser sempre
desligados quando a bordo de aviões.
• Não manuseie o telefone durante a
condução de veículos.
• Não utilize o telefone junto de bombas
de gasolina, depósitos de combustível,
fábricas químicas ou em áreas onde
decorram trabalhos com explosivos.
• Para sua segurança, utilize APENAS as
baterias e os carregadores ORIGINAIS
especificados.
• Não manuseie o telefone com as mãos
molhadas durante o carregamento
da bateria. Poderá provocar choques
eléctricos ou danificar gravemente o
telefone.
• Mantenha o telefone em local seguro
fora do alcance das crianças. Inclui peças
pequenas que, se desprendidas, poderão
resultar em risco de asfixia.
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Para sua segurança

Para sua segurança

ATENÇÃO

ATENÇÃO

• Desligue o telefone sempre que se
encontre numa área abrangida por
regulamentação específica que a isso
obrigue. Por exemplo, não utilize o telefone
em hospitais uma vez que poderá afectar
o funcionamento de equipamento médico
sensível.
• As chamadas de emergência poderão
não estar disponíveis em todas as redes
móveis. Como tal, não deverá depender
exclusivamente do telefone móvel para
chamadas de emergência. Confirme
junto do seu fornecedor de serviços a
disponibilidade deste serviço.
• Utilize apenas acessórios ORIGINAIS de
forma a evitar danos no telefone.

• O funcionamento de equipamentos
rádio implica riscos de interferência
em aparelhos electrónicos existentes
nas proximidades. Poderão verificar-se
pequenas interferências em televisores,
rádios, computadores ou outros
equipamentos electrónicos.
• A eliminação de baterias obsoletas deverá
ser realizada de acordo com a legislação
em vigor.
• Nunca desmonte o telefone nem a bateria.

10
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Directrizes para uma
utilização segura e eficiente

Informações da
certificação (SAR)
ESTE DISPOSITIVO CUMPRE AS
DIRECTRIZES INTERNACIONAIS DE
EXPOSIÇÃO ÀS ONDAS DE RÁDIO
O telefone móvel é um terminal
de emissão/recepção de rádio.
Este terminal foi concebido e
fabricado para não exceder os
limites de exposição à energia de
radiofrequência (RF) recomendados
pelas directrizes internacionais
(ICNIRP). Estes limites fazem parte das
directrizes globais e estabelecem os
níveis permitidos da energia RF para

a população em geral. As directrizes
foram desenvolvidas por organizações
científicas independentes através
da avaliação contínua e periódica
de estudos científicos. As directrizes
incluem uma substancial margem de
segurança concebida para garantir
a segurança de todas as pessoas,
independentemente da sua idade e
estado de saúde.
v A norma de exposição para
dispositivos móveis utiliza uma
unidade de medição conhecida
como a Taxa de Absorção Específica,
ou SAR (Specific Absortion Rate). O
limite SAR indicado nas directrizes
internacionais é 2,0 W/kg*. Os
testes de medição de SAR foram
realizados com o equipamento
em posições de funcionamento
standard, encontrando-se este a
transmitir ao nível de potência mais
elevado, em todas as bandas de

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia por favor as seguintes directrizes.
O não cumprimento destas directrizes
poderá ser perigoso ou ilegal. Poderá
obter informação mais detalhada ao
longo deste manual.

11
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Directrizes para uma utilização segura e
eficiente
Directrizes para uma utilização segura e eficiente

frequência certificadas. Apesar de
o nível de SAR do equipamento ser
determinado com este a emitir no
seu nível de potência mais elevado,
o nível de SAR actual do dispositivo
durante o seu funcionamento
poderá ser muito inferior ao valor
máximo medido. Isto porque o
dispositivo foi concebido para
operar em diferentes níveis de
potência, de forma a utilizar
apenas a potência necessária
ao seu correcto funcionamento.
Normalmente, quanto maior
for a proximidade da antena da
estação de base, menor será o
nível de potência emitido pelo
equipamento. Todos os terminais
móveis, antes de comercializados,
necessitam apresentar prova de
compatibilidade com a directiva
europeia R&TTE. Esta directiva
inclui como um requisito essencial a

protecção da saúde e da segurança
do utilizador e de qualquer outra
pessoa. O valor mais elevado da
SAR para este dispositivo quando
testado para utilização junto ao
ouvido foi 1,04 W/kg.
v Este dispositivo cumpre as
directrizes de exposição à RF
quando utilizado na posição
de utilização normal junto ao
ouvido ou quando posicionado a
pelo menos 1,5 cm do corpo. Se
utilizar uma caixa de transporte,
um clipe de cinto ou um qualquer
outro suporte que permita a
operação do equipamento junto
ao corpo, certifique-se que este não
contém metal e que se encontra
posicionado a uma distância de
pelo menos 1,5 cm do corpo. Para
transmitir mensagens ou ficheiros
de dados, este equipamento requer
uma ligação de qualidade à rede.

12
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informações dos produtos LG em
www.lgmobile.com.

Cuidados e
manutenção do
produto
AVISO!
Utilize apenas baterias, carregadores e
acessórios aprovados para a utilização
deste equipamento em particular.
O uso de outros acessórios poderá
invalidar a garantia aplicável ao
telefone e representar perigo durante a
sua utilização.
v Não desmonte esta unidade.

Leve-a a um técnico qualificado da
assistência quando necessitar de ser
reparada.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Em alguns casos, a transmissão
de mensagens ou de ficheiros de
dados poderá ser diferida até que
seja possível o estabelecimento de
uma ligação adequada. Certifiquese de que as instruções acima
mencionadas são cumpridas até
que a transmissão seja concluída
* O limite da SAR para dispositivos
móveis utilizados pelo público é
de 2,0 watts/quilograma (W/kg)
em média por cada dez grama
de tecido corporal. As directrizes
incorporam uma margem
substancial de segurança de forma
a permitirem uma protecção
adicional aos utilizadores prevendo
possíveis variações nas medições.
Os valores da SAR poderão variar,
dependendo dos requisitos de
informação nacionais e da banda da
rede. Para mais informações sobre
a SAR noutras regiões, consulte as

13
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Directrizes para uma utilização segura e
eficiente
v Mantenha-a afastada de

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

electrodomésticos, tais como
televisores, rádios ou computadores.
v A unidade deverá ser mantida
afastada de fontes de calor, tais
como irradiadores ou fogões.
v Nunca coloque o telefone num
forno microondas, uma vez que
poderá provocar a explosão da
bateria.
v Evite deixar cair o equipamento.
v Não sujeite a unidade a vibrações
mecânicas ou choques.
v As superfícies do telefone poderão
ficar danificadas se as protecções
de material de vinil ou papel
se mantiverem durante a sua
utilização.
v Utilize um pano seco para limpar
o exterior da unidade. (Não utilize
solventes como benzina, diluente
ou álcool.)

v Não sujeite esta unidade a fumo ou

pó excessivo.
v Não coloque o telefone próximo
de cartões de crédito ou títulos
de transporte; poderá afectar as
informações constantes das bandas
magnéticas.
v Não bata no ecrã com objectos
pontiagudos, poderá danificar o
telefone.
v Não exponha o telefone a líquidos
ou humidade.
v Utilize acessórios, tais como
auriculares, com cuidado.
Certifique-se de que os cabos
são guardados num local seguro
e evite tocar na zona da antena
desnecessariamente.
v Desligue por favor o cabo de dados
antes de ligar o telefone.

14
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Segurança na
estrada

Todos os telefones móveis estão
sujeitos a interferências que poderão
afectar o seu desempenho.
v Não utilize o telefone próximo de
equipamento médico sem a devida
autorização. Evite colocar o telefone
sobre o pacemaker, ou seja, no bolso
da camisa.
v Alguns aparelhos auditivos poderão
sofrer de interferências provocadas
por telefones móveis.
v Os televisores, rádios,
computadores, etc, também estão
sujeitos a pequenas interferências.

Verifique as leis e regulamentações
quanto à utilização de telefones
móveis nas áreas onde conduz.
v Não manuseie o no telefone
enquanto conduz.
v Preste total atenção à condução.
v Utilize um kit mãos livres, se
disponível.
v Encoste e estacione em segurança
antes de fazer ou atender uma
chamada, caso as condições de
condução assim o permitam.
v A energia de RF (Rádio frequência)
poderá afectar alguns sistemas
electrónicos do seu veículo
motorizado, tais como o auto-rádio
ou o equipamento de segurança.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Dispositivos
electrónicos

15
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Directrizes para uma utilização segura e
eficiente
v Caso o seu veículo se encontre

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

equipado com airbag, não deverá
obstruir o seu funcionamento com
equipamentos instalados ou móveis
(por exemplo acessórios), dado que
os mesmos poderão provocar danos
graves ou reduzir a eficiência do
dispositivo.
Caso se encontre a ouvir música,
certifique-se de que o volume
se encontra a um nível razoável,
permitindo que esteja atento
ao ambiente que o rodeia. Isto é
particularmente importante quando
pretende atravessar uma estrada / rua.

Cuidados com a
audição
A exposição por longos períodos de
tempo a sons com volume elevado
poderá causar danos na sua audição.
Recomendamos ainda que não ligue
ou desligue o telefone junto dos seus
ouvidos. Deverá manter a música e
os toques de chamada a um volume
razoável.

Área de explosão
Não utilize o telefone em locais nos
quais estejam a decorrer explosões.
Respeite as regulamentações e siga
eventuais indicações ou regras.

16
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v Não utilize o telefone dentro da área

de um posto de abastecimento. Não
utilize próximo de combustíveis ou
químicos.
v Não transporte ou armazene gases
inflamáveis, líquidos ou explosivos
no compartimento do seu veículo
quando este contém o telefone ou
os acessórios.

Em aviões
Os dispositivos de comunicação sem
fios poderão provocar interferências
nos equipamentos electrónicos dos
aviões.
v Desligue o telefone antes de
embarcar num avião.
v Não utilize o telefone em terra sem a
permissão da tripulação.

Crianças
Mantenha o telefone num local
seguro e fora do alcance de crianças.
Este equipamento contém peças
pequenas que, quando desmontadas,
poderão provocar risco de asfixia.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Ambientes
potencialmente
explosivos

17
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Directrizes para uma utilização segura e
eficiente
Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Chamadas de
emergência
A realização de chamadas de
emergência poderá não estar
disponível em todas as redes móveis.
Como tal, não deverá depender
exclusivamente do telefone móvel
para chamadas de emergência.
Confirme a disponibilidade deste
serviço junto do seu fornecedor de
serviços local.

Informações e
cuidados com a
bateria
v Não necessita descarregar

completamente a bateria antes
de recarregar. Ao contrário de
outros tipos de baterias, não
existe qualquer efeito de memória
que possa comprometer o seu
desempenho.
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.

18
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v Substitua a bateria quando esta

v Elimine as baterias usadas de acordo

com as instruções do fabricante.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

deixar de ter um desempenho
aceitável. A bateria poderá ser
recarregada centenas de vezes até
precisar de ser substituída.
v Recarregue a bateria caso não tenha
sido utilizada por um longo período
de tempo para maximizar a sua
utilização.
v Não exponha o carregador da
bateria à luz directa do sol nem o
utilize em condições com elevados
níveis de humidade, tais como em
casas de banho.
v Não deixe a bateria em locais
quentes ou frios, pois poderá
deteriorar o desempenho da
mesma.
v Para evitar o risco de explosão, não
substitua a bateria por um tipo de
bateria incorrecto.

19
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Funcionalidades do KS20
1

5

Sobre o telefone
Vista anterior (aberto)
1. Auscultador
2. Ecrã táctil

2

Utilize o stylus para escrever, desenhar ou
fazer uma selecção.

3. Tecla de envio
3

Funcionalidades do KS20

4

6

v Efectua a chamada para um número de
telefone e permite aceitar uma chamada
quando esta é recebida.

4. Teclas de navegação
5. Objectiva interna da câmara
6. Tecla terminar
v Terminar ou rejeitar uma chamada

20
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4. Tecla Power
4
1
5
2
6

7
3

1. Conector do carregador/cabo de
dados usb/mãos-livres
2. Teclas laterais
v Prima para cima ou para baixo para ajustar
o volume.

3. Stylus e ranhura da stylus
v Utilize a stylus para escrever, desenhar ou
seleccionar itens no ecrã táctil.

5. Ranhura para cartão MicroSD
6. Internet Explorer
v Prima para aceder ao Internet Explorer.

7. Tecla câmara
v Prima esta tecla para activar a câmara.

Funcionalidades do KS20

Vista lateral

v Prima para desligar temporariamente o
seu dispositivo ou para o colocar em modo
de espera; prima continuamente (cerca de
cinco segundos) para desligar completamente o seu dispositivo.
Sempre que o seu dispositivo estiver em
modo de espera, poderá utilizar as funções
de telefone para receber chamadas; contudo, a função de telefone estará desligada
sempre que desligar completamente o seu
equipamento.
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Funcionalidades do KS20
Vista posterior

Conector de cabo de dados/
Carregador/Auricular

Funcionalidades do KS20

Flash

Compartimento para o
cartão SIM

Objectiva
da câmara
externa

Bateria

22
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v O teclado deste equipamento apresentar-se-á representado no visor e será

activado por toque.
v Leia cuidadosamente “Precauções com o teclado sensitivo” antes de utilizar este
produto.

Precauções com o
teclado sensitivo
Teclado táctil

Teclas físicas

Funcionalidades do KS20

1. Certifique-se de que as suas mãos
estão limpas e secas.
v Remova toda a humidade das suas
mãos e/ou do teclado sensitivo.
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Funcionalidades do KS20

Funcionalidades do KS20

2. Não é necessário premir o teclado
sensitivo com força para que este
funcione normalmente. Evite que o
telefone sofra impactos fortes, estes
poderão causar danos nos sensores
do teclado sensitivo.
3. Utilize a extremidade do seu dedo
para premir exactamente a tecla
pretendida, deverá ter cuidado para
não premir as teclas adjacentes de
outras funções.
4. O teclado sensitivo não poderá
ser utilizado sempre que o visor
se apresentar sem iluminação. Ao
premir P, a iluminação do visor será
activada, e consequentemente o
teclado sensitivo.
5. As teclas sensitivas poderão
não funcionar correctamente se
forem utilizadas capas plásticas
protectoras sobre o teclado
sensitivo.

O teclado sensitivo poderá não
funcionar correctamente caso seja
manipulado com luvas.
6. Materiais metálicos e/ou condutores
não deverão ser colocados em
contacto com a superfície do
teclado sensitivo. O contacto com
este tipo de materiais poderá
provocar um funcionamento
incorrecto.
7. Este telefone permite-lhe utilizar
uma pen ou uma stylus para
seleccionar o Menu. O LCD sensitivo
deste equipamento é reactivo
apenas ao toque do dedo. Também
pode utilizar o seu dedo para
seleccionar o Menu. A utilização da
ponta do dedo pode não premir a
tecla correctamente.
8. O teclado sensitivo poderá não
apresentar um funcionamento
correcto, caso seja utilizado em
ambientes quentes e húmidos.
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Introdução
Inserir e remover o
cartão USIM / SIM e a
bateria

Para introduzir o cartão USIM

INTRODUÇÃO

1. Inserir / Remover o cartão USIM
/ SIM.
O seu cartão USIM / SIM contém várias
informações, tais como: o seu número
de telefone; detalhes da rede e ainda
dados de contactos. Para utilizar o
telefone, terá de introduzir o cartão
USIM / SIM. (excepto chamadas de
emergência, dependendo do país
onde se encontra no momento). Caso
o cartao USIM / SIM seja removido,
o telefone ficará inutilizado até. que
seja introduzido um cartao válido,
permitindo apenas realizar chamadas
para o número de emergência. Para
introduzir o cartão, faça deslizar o
mesmo na direcção do respectivo
compartimento. Certifique-se de
que o cartão USIM / SIM se encontra

devidamente colocado e de que a área
de contacto dourada do cartao está
voltada para baixo.
Para retirar o cartao USIM / SIM, prima
ligeiramente e desloque-o na direcção
oposta.

Para remover o cartão USIM
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Introdução

Nota

2. Instalar a bateria.
Introduza a bateria no compartimento
da mesma, de forma a que os seus
contactos de metal encaixem nos
contactos da bateria no telefone.
Empurre a parte superior da bateria
até ficar na sua posição. Coloque
a tampa da bateria no telefone,
conforme ilustrado.

v Os contactos metálicos do cartão

SIM poderão ser facilmente
danificados por riscos. Preste
especial atenção ao cartão durante
o seu manuseamento. Siga as
instruções fornecidas com o
mesmo.

Introdução
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3. Retirar a bateria
Volte o telefone para baixo, conforme
ilustrado, e empurre ligeiramente a
tampa da bateria para baixo para a
libertar e levantar. De seguida, levante
a bateria com os dedos para a remover
completamente.

Carregar a bateria
Antes de ligar o carregador de viagem
ao telefone, certifique-se que este
possui a bateria instalada.

Introdução

<Modo de carga>
1.Sempre que recarregar o seu
telefone depois de o equipamento
se ter desligado, o LED do telefone
liga a vermelho, e é apresentada
uma animação de carga.
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Introdução
2. Quando o telefone estiver
totalmente carregado, o LED fica
iluminado a verde, e a animação
pára.
3. Se premir continuamente o botão
power durante cerca de 2 segundos
em modo de carga, o telefone
liga-se.
4. Se desligar o adaptador de viagem
do telefone em modo de carga, o
telefone desliga-se.

ATENÇÃO!

Introdução

• Sempre que carregar uma bateria
totalmente descarregada, o visor poderá
levar mais de um minuto a reagir. Não
se trata de uma avaria; é absolutamente
normal.
(Se utilizar um cabo USB, poderá levar
mais de 10 minutos.)
• Não ligue o conector à força, pois poderá
danificar o telefone e/ou o carregador.
• Se utilizar o carregador fora do seu país
de origem, utilize um adaptador, de
acordo com a configuração correcta.
• Não retire a bateria ou o cartão USIM
/SIM durante o carregamento.
• A substituição da bateria por um tipo
de bateria incorrecto poderá originar
o risco de explosão. Elimine as baterias
usadas de acordo com as instruções do
fabricante.
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Aviso!
• Se utilizar o carregador fora do seu país
de origem, utilize uma ficha adaptadora
de forma a obter uma configuração
correcta.
• Não retire a bateria ou o cartão USIM
/SIM durante o carregamento. Caso
contrário, poderá dar origem a incêndios.

Como utilizar um
cartão de memória
microSD

<Cartão de memória microSD>

Desligar o
carregador
Desligue o adaptador de viagem
do telefone, conforme ilustrado no
diagrama. Puxe pela ficha e não pelo
cabo.
Introdução
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Introdução
<Como utilizar um cartão de
memória microSD>
1. Levante a tampa de protecção que
protege a ranhura microSD.

Introdução

2. Introduza o cartão de memória na
ranhura com os contactos de metal
voltados para cima. Não encaixe
o cartão de memória na ranhura
à força; se o cartão não encaixar
facilmente, verifique se o mesmo
está correctamente introduzido ou
se existe um objecto estranho na
ranhura.

3. Após colocado na ranhura,
empurre o cartão até ouvir um
“click”, indicando que o microSD
foi correctamente colocado e
bloqueado.
4. Após a colocação correcta do
cartão, feche a ranhura utilizando a
protecção respectiva.
5. Não retire o cartão de memória
durante a leitura/escrita do cartão
de memória.
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Formatação do cartão
de memória
Antes de começar a utilizar o cartão de
memória, deverá formatá-lo. Depois
de introduzir o cartão de memória,
será apresentada a mensagem para
formatar, e poderá fazer a formatação
facilmente.

Nota
v Regra geral, os cartões MicroSD já

se encontram formatados.

Introdução

Atenção:
v Evite utilizar o cartão de memória
microSD com a bateria fraca.
v Ao gravar no cartão, aguarde que a
operação termine antes de remover
o cartão.
v O cartão foi concebido para que seja
colocado de forma fácil no sistema.
Apenas é possível introduzir o cartão
numa única posição.
v Não dobre ou force o cartão na
ranhura.
v Não introduza um cartão de
memória de outros formatos que
não microSD.
Suporta microSD até 2GB. Para mais
informações sobre cartões microSD,
consulte o manual de instruções do
respectivo cartão.
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Introdução
Ligar e desligar o
equipamento

Reinicializar o seu
equipamento

Para ligar o equipamento, prima o
botão POWER. Sempre que ligar o
equipamento pela primeira vez, irá serlhe pedido para executar um processo
de calibragem. Para mais informações,
consulte “Calibrar o equipamento” na
página que se segue.
Para desligar o equipamento, prima P
novamente.

De vez em quando, poderá ser
necessário fazer uma reinicialização do
software do seu equipamento. Uma
reinicialização normal (ou parcial) do
seu equipamento limpa a memória
activa de todos os programas e
encerra todos os programas activos.
Isto poderá ser útil sempre que o
equipamento estiver a correr de
forma mais lenta que o habitual, ou
sempre que um programa não estiver
a ser executado convenientemente.
Também é necessário fazer uma
reinicialização parcial depois de
instalar alguns programas. Se efectuar
uma reinicialização parcial enquanto
estiver a executar alguns programas,
irá perder o trabalho não gravado.

Nota
v Premir P desliga temporariamente

Introdução

o seu equipamento e coloca o
seu equipamento em modo de
espera. Contudo, poderá receber
na mesma mensagens e chamadas
quando estiver em modo de
espera.
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Também pode executar uma
reinicialização total. Deverá executar
uma reinicialização total apenas
se uma reinicialização normal não
solucionar um problema do sistema.
Depois de uma reinicialização
total, o equipamento volta às suas
predefinições - ou seja, tal como era
depois de o ter comprado e ligado.
Irá perder todos os programas que
possa ter instalado, bem como
dados introduzidos, e definições
personalizadas no seu equipamento.

Para executar uma
reinicialização total
• Prima continuamente os dois
botões(Enviar+Diminuir volume)
apresentados dentro dos círculos,
na imagem que se segue. Mantenha
estas teclas premidas e, em
simultâneo, prima o botão POWER
do lado direito do seu equipamento.
Prima continuamente os dois botões
(cerca de 10 segundos).

Para executar uma
reinicialização parcial
Introdução

• Volta a colocar a bateria e prima o
botão POWER do lado direito do seu
equipamento.
O equipamento irá reiniciar,
apresentando o ecrã Hoje.
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Introdução
Calibrar o
equipamento

Introdução

Calibrar o equipamento implica tocar
com o stylus no centro de uma cruz, à
medida que esta se for movimentando
no ecrã. Este processo garante que,
sempre que tocar no ecrã com o seu
stylus, o item no qual toca é activado.
Se o seu equipamento não responder
com precisão aos toques no ecrã, siga
estes passos para fazer novamente a
calibragem:
1. Iniciar > Definições > Sistema >
Ecrã.
2. No separador Geral, toque em
Alinhar Ecrã, e siga as instruções
apresentadas no ecrã.

Nota
v Pode executar directamente o

alinhamento do ecrã premindo a
Tecla de Navegação e de seguida a
Tecla Internet Explorer, à vez.
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Gerir as definições de
ecrã

Modo horizontal

Introdução

O ecrã táctil do equipamento
possui três modos de orientação:
Vertical, Horizontal (do lado direito)
e Horizontal (do lado esquerdo). O
modo vertical permite-lhe obter uma
perspectiva melhor, ou um melhor
funcionamento de determinados
programas no seu equipamento,
enquanto o modo Horizontal poderá
ser óptimo para visualizar ficheiros de
texto mais longos.
v Para alterar a orientação, toque
Iniciar > Definições > Sistema
> Ecrã > Geral, e seleccione a
orientação que pretende.
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Introdução

Modo vertical
v Para suavizar as margens dos tipos

Introdução

de letra de vários programas no
ecrã, no separador ClearType (toque
Iniciar > Definições > Sistema
> Ecrã), seleccione a caixa de
verificação Activar ClearType.
v Para aumentar a legibilidade ou para
ver um maior conteúdo no ecrã, no
separador Tamanho do Texto (toque
Iniciar > Definições > Sistema >
Ecrã), ajuste o tamanho do texto,
movendo a barra de deslize.
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INFORMAÇÕES NO ECRÃ
O Ecrã Hoje
Personalizar o Ecrã hoje

Ícone

Descrição
Permite o acesso ao menu.

Permite o acesso à opção de
menu Mensagens, na qual
poderá consultar as mensagens
recebidas, enviadas e a enviar.
Poderá ainda aceder às
definições das mensagens.
Usado para acessar a Internet.

INFORMAÇÕES NO ECRÃ

Utiliza-se para fazer uma
chamada

O ecrã Hoje apresenta informações
importantes, tais como compromissos
futuros e indicadores de estado. Pode
tocar numa secção do ecrã para abrir o
programa correspondente.
v Para aceder ao ecrã Hoje, toque
Iniciar >Definições>Pessoal>Ho
je>Itens.
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INFORMAÇÕES NO ECRÃ

INFORMAÇÕES NO ECRÃ

Pode seleccionar o item que pretende
que seja apresentado no ecrã Hoje.
Para alterar a sua posição, toque
Mover para cima ou Mover para baixo.
Se desejar personalizar as informações
de tarefa e compromisso adicionais,
pode tocar em Opções(consulte a
página (30)).
Toque no tempo limite Hoje e
seleccione o número de horas na lista
desenrolável. Se não pretender utilizar
o seu telefone depois de decorrido um
período de tempo especificado, o ecrã
passa para o ecrã Hoje.
v Para sincronizar o ecrã Hoje,
incluindo a imagem de fundo, toque
Iniciar > Definições > Pessoal
>Hoje > Aspecto.

Pode seleccionar o tema de fundo
da sua preferência. Se utilizar a sua
própria imagem de fundo, toque em
Utilizar esta imagem como fundo e
toque Procurar para localizar o ficheiro
que pretende.

Ecrã MS Hoje predefinido
No ecrã Hoje, poderá ver
informações importantes e recentes
correspondentes ao próprio dia.
1
2

9

3
4
5
6
7
8

10

11
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7. S em chamadas não atendidas:
Permite ver o histórico de chamadas
não atendidas
8. Bloqueio do equipamento:
Permite bloquear o equipamento.
Para desbloquear, toque para baixo
do lado esquerdo.
9. Indicadores: Conectividade, cartão
SIM, indicador de Volume e de
Bateria.
10. Link para Calendário
11. Link para lista de Contactos
INFORMAÇÕES NO ECRÃ

1. Iniciar: Apresenta o menu Iniciar,
que pode utilizar directamente.
2. Data e hora: Mostra a hora e data
actual. Toque para abrir o ecrã
Relógio e Alarme.
3. Informações do telefone: Ligar
e desligar Gestor de Ligações /
Bluetooth do telefone.
4. Mensagem não lida: Poderá ver as
mensagens não lidas existentes em
Recebidas da conta.
5. Tarefa futura: Pode ver o número
de tarefas activas. Toque para ver o
estado actual de todas as tarefas.
6. Agenda futura: Permite ver a
agenda futura.
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INFORMAÇÕES NO ECRÃ
Indicadores

Ícone

Descrição

De seguida, apresentamos alguns dos
ícones de estado que poderá ver no
seu equipamento.

A ligação não está activa.

Ícone

Indica o volume máximo do sinal.

INFORMAÇÕES NO ECRÃ

Descrição
Ligação mãos-livres Bluetooth
estabelecida
Canal mãos-livres Bluetooth
aberto
Canal Áudio de alta qualidade
Bluetooth aberto
Indica o volume de bateria
restante.
Indica que a bateria está muito
fraca.
A carregar bateria.
Som activado.
Som desactivado.
Toque em modo de vibração.

Sincronização a decorrer.
Erro de sincronização.
Sem sinal.
Telefone desligado.
Ficheiro de ajuda disponível se
clicar iniciar->Ajuda na janela de
definições bluetooth.
Poderá utilizar a Ajuda para
consultar os detalhes dos perfis
Bluetooth
Sem serviço de telefone.
A procurar serviço de telefone.
Chamada de voz a decorrer.
Chamadas reencaminhadas.

Ligação activa.

40
KS20_Open_Portugal_0318_���.indd40 40

2008.3.19 5:39:49 PM

Ícone

Descrição

Utilizar o Menu Iniciar
O menu Iniciar, localizado no canto
superior esquerdo do ecrã Hoje,
apresenta uma lista de programas.
Permite-lhe fechar um ecrã e passar
de um programa para outro. Pode
iniciar um programa, deslocando-se
na lista de programas, e tocando num
programa com o stylus.

INFORMAÇÕES NO ECRÃ

Chamada em espera.
Chamada não atendida.
GPRS (General Packet Radio
Services) disponível
EDGE (Enhanced Data Rates For
Global Evolution) disponível
WCDMA ou HSDPA disponível
HSDPA (High Speed Downlink
Packet Access) disponível
Novas mensagens de e-mail ou
de texto.
Novo correio de voz
Existem mais notificações. Toque
no ícone para ver todas.
Indica que o equipamento está
bloqueado.
Equipamento desbloqueado.
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INFORMAÇÕES NO ECRÃ

INFORMAÇÕES NO ECRÃ

Editar o ecrã Hoje

Indicadores de Programas

1. Toque para abrir o ecrã Hoje.
2. Toque para iniciar um programa. Os
itens apresentados no menu Iniciar
podem ser sincronizados tocando
Iniciar > Definições > Pessoal >
Menus.
3. Toque para iniciar um programa
utilizado recentemente.
4. Toque para visualizar e seleccionar
mais programas instalados no seu
equipamento.
5. Toque para alterar as definições do
seu equipamento.
6. Toque para visualizar um tópico de
Ajuda referente ao ecrã actual.

De seguida, apresentamos alguns dos
ícones dos programas já instalados no
seu equipamento.
Ícone Descrição
ActiveSync: Sincroniza as
informações entre o seu
equipamento e um PC.
Calculadora: Executa cálculos e
operações aritméticas básicos,
tais como adição, subtracção,
multiplicação e divisão.
Calendário: Mantém um registo
dos seus compromissos e cria
pedidos de reunião.
LGCamera: Tira fotografias ou
grava clipes de vídeo juntamente
com áudio.
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Ícone Descrição
Gestor Ligação: Permite-lhe
gerir as ligações do equipamento
(incluindo Wi-fi, Bluetooth e
Telefone).
Contactos: Mantém um registo
dos seus amigos e colegas.
Excel Mobile: Cria novos livros de
cálculo ou permite-lhe visualizar e
editar livros do Excel.
Explorador de Ficheiros:
Permite-lhe organizar e gerir os
ficheiros no seu equipamento.

Ajuda: Permite-lhe visualizar
tópicos de Ajuda de um programa
no seu equipamento.

Internet Explorer: O Internet
Explorer permite navegar em sites
Web e WAP, e transferir novos
programas e ficheiros da Internet.
Mobile Java: Permite-lhe
transferir e instalar aplicações
Java, como por exemplo jogos e
ferramentas, no seu equipamento.
Mensagens: Envia e recebe
mensagens de e-mail e de texto.
Notas: Cria notas manuscritas ou
digitadas, desenhos e gravações.
Telefone: Faz e recebe chamadas,
troca entre chamadas e configura
chamadas em conferência.

INFORMAÇÕES NO ECRÃ

Jogos: Permite-lhe jogar dois
jogos pré-instalados: o Bubble
Breaker e o Solitário.

Ícone Descrição
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INFORMAÇÕES NO ECRÃ
Ícone Descrição
Imagens e Vídeos:
Recolhe,organiza e ordena
ficheiros de fotografias e vídeos na
pasta As Minhas Imagens do seu
equipamento ou num cartão de
memória.
Messenger: Envia e recebe
mensagens instantâneas através
dos seus contactos Windows Live
Messenger.

INFORMAÇÕES NO ECRÃ

PowerPoint Mobile: Permitelhe ver e editar diapositivos e
apresentações PowerPoint.

Ícone Descrição
Word Mobile: Cria novos
documentos ou permite-lhe
visualizar e editar documentos
Word Partilha .
Partilha de Ligação à
Internet: Permite-lhe utilizar
o seu equipamento como um
dispositivo de partilha de internet.
FM Radio: Permite-lhe ouvir FM
Radio.
PSNote: Permite uma
multimédia A entrada de
usuário editor manuscrita
Reconhecimento.

Procurar: Permite-lhe pesquisar
contactos, dados e outras
informações no seu equipamento.
Tarefas: Mantém um registo das
suas tarefas.
Windows Media: Permite utilizar
as funções multimédia do seu
equipamento.
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Introduzir e pesquisar
informações
Descrição do Painel de
Introdução

Painel de
introdução
(Teclado)
Ícone do Painel de
Introdução

Seta selector
de introdução

Introduzir e pesquisar informações

Tem à sua disposição os diversos
métodos de introdução de texto no
ecrã, incluindo Reconhecimento de
Blocos, Teclado, Reconhecimento
de Letras e Utilitário de transcrição.
O ícone do Painel de Introdução é
apresentado na barra do menu para
indicar qual o método de introdução
actualmente seleccionado. A seta do
Selector de Introdução (apresentada
do lado direito do ícone do Painel de
Introdução) abre uma lista de métodos
de introdução disponíveis.
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Introduzir e pesquisar
informações
Para alterar o método de introdução,
toque na seta do Selector de
Introdução.
Ícone

Indica que o método de
introdução seleccionado é
O teclado do ecrã.

Introduzir e pesquisar informações

O reconhecimento de letras ou o
reconhecimento de blocos.
O utilitário de transcrição (se
disponível).
MyScriptStylus (se disponível).

Utilizar o teclado
Para introduzir texto, símbolos e
números, pode digitar utilizando
o teclado QWERTY ou o teclado
standard no ecrã.

Utilizar o teclado standard no
ecrã
O teclado no ecrã está disponível
sempre que for possível introduzir
texto. Poderá introduzir texto tocando
as teclas no teclado, apresentadas no
ecrã.
Introduzir texto utilizando o teclado
no ecrã
v O teclado no ecrã está disponível
sempre que for possível introduzir
texto.
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v Para aumentar o tamanho das

Utilizar o
reconhecimento de
Letras
Com o Reconhecimento de Letras,
pode escrever letras, números e
pontuação individualmente, e estas
são, depois, convertidas em texto
digitado.

Introduzir texto utilizando o
Reconhecimento de Letras
v O reconhecimento de letras
encontra-se disponível sempre que
for possível introduzir texto.
v A lista de palavras preferidas irá
desaparecer se não houver qualquer
reacção, por parte do utilizador,
durante 6 segundos.

Introduzir e pesquisar informações

teclas, toque na seta do Selector
de Introdução, e de seguida em
Opções. Na lista do método de
Introdução, seleccione Teclado, e de
seguida toque em Teclas Grandes.
v A regra geral de introdução de texto
é a mesma que um teclado de um
computador PC.
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Introduzir e pesquisar informações
Utilizar o
reconhecimento de
blocos

Introduzir e pesquisar informações

Com o reconhecimento de blocos,
pode utilizar um simples toque para
escrever letras, números, símbolos
e pontuação, que são, depois,
convertidos em texto digitado.

Introduzir texto utilizando o
Reconhecimento de Blocos

v A lista de palavras preferidas irá

desaparecer se não houver qualquer
reacção, por parte do utilizador,
durante 6 segundos.
v Introduza letras escrevendo na área
abc (esquerda) da caixa.
v Introduza números escrevendo na
área 123 (direita) da caixa.
v Introduza símbolos e pontuação
tocando numa das áreas da caixa,
e de seguida escrevendo o caracter
pretendido.

v O reconhecimento de blocos

encontra-se disponível sempre que
for possível introduzir texto.
v Com o reconhecimento de blocos,
pode utilizar um simples toque para
escrever letras, números, símbolos
e pontuação, que são, depois,
convertidos em texto digitado.
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Utilizar o
utilitário de
transcrição

Introduzir e pesquisar informações

O utilitário de transcrição é constituído
por um programa de reconhecimento
de caligrafia que lhe permite
utilizar texto manuscrito, impresso
ou uma combinação dos dois. O
utilitário de transcrição funciona de
forma transparente, em fundo, dos
programas, reconhecendo palavras
com o seu dicionário integrado.
Sempre que o Utilitário de Transcrição
estiver ligado, interpreta o movimento
da stylus em qualquer parte do ecrã
como introdução de caligrafia. Para
mais informações acerca de como
utilizar o Utilitário de Transcrição,
consulte Ajuda no seu equipamento.

Para iniciar o Utilitário de
Transcrição
1. Inicie um programa que permita a
introdução pelo utilizador, como por
exemplo o Word Mobile.
2. Toque na seta de Selector de
Introdução, e toque em Utilitário de
Transcrição. É apresentado o ecrã
de apresentação do Utilitário de
Transcrição.
Para escrever utilizando um
Utilitário de Transcrição
1. Num programa, coloque o cursor
onde pretende introduzir o texto.
2. Utilize a stylus para escrever num
local qualquer do ecrã. O texto
manuscrito será convertido em
texto pouco depois de levantar a
stylus do ecrã.
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Introduzir e pesquisar informações

Introduzir e pesquisar informações

Para introduzir pontuação e
símbolos
O utilitário de transcrição é fornecido
com um teclado no ecrã, que
proporciona uma forma fácil de
adicionar pontuação ou um símbolo
especial a texto existente.
v A partir de um programa, toque
na barra de ferramentas do
Utilitário de Transcrição. O teclado
permanece visível até tocar
novamente no botão.

Nota
v Para reposicionar o teclado, toque

continuamente na barra de título,
e de seguida arraste-o para o local
pretendido.
Se não for seleccionado texto,
também pode abrir o teclado
executando o procedimento .

Para editar texto
1. Num programa, trace uma linha no
texto que pretende editar.
2. Depois de levantar a stylus do ecrã,
a linha irá desaparecer, e o texto
seleccionado será destacado.
3. Execute um dos procedimentos que
se seguem:
v Re-escreva o texto.
v Utilize os procedimentos para
escrever letras maiúsculas,
introduzir um espaço, etc..

Procedimentos do Utilitário
de Transcrição
Utilize toques rápidos da stylus para
editar o seu texto ou para inserir
parágrafos, espaços ou tabulações.
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Execute

Mover o cursor um espaço para
trás e eliminar texto.
Execute o procedimento,
traçando uma linha da direita
para a esquerda.

Execute

Para
Abra o menu de palavras
alternativas, se tiver alguma
palavra seleccionada, ou
o teclado do Utilitário de
Transcrição, se não tiver
seleccionado qualquer texto.
Execute o procedimento,
traçando uma linha para baixo
e novamente para cima.
Alterar as maiúsculas e
minúsculas de uma letra,
palavra ou bloco de texto
seleccionados.
Execute o procedimento
executando uma linha para
cima.
Desfazer a última acção.
Execute o procedimento,
traçando uma linha para cima e
novamente para baixo.

Introduzir e pesquisar informações

Para
Introduzir um parágrafo no
cursor.
A parte horizontal do
procedimento deve ser pelo
menos duas vezes mais longa
do que a parte vertical.
Introduzir um espaço no cursor.
A parte horizontal do
procedimento deve ser pelo
menos duas vezes mais longa
do que a parte vertical.
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Introduzir e pesquisar informações
Execute

Para

Introduzir e pesquisar informações

Copiar o texto seleccionado.
Execute o procedimento,
traçando uma linha da
esquerda para a direita, e
novamente para trás.
Cortar o texto seleccionado.
Execute o procedimento,
traçando uma linha da direita
para a esquerda, e novamente
para trás.
Colar texto copiado ou cortado.
Execute o procedimento,
traçando uma linha do canto
inferior esquerdo do ecrã,
diagonalmente para cima, para
a direita, e novamente para
baixo, para a direita.
Introduzir uma tabulação.
A parte horizontal do
procedimento deve ser pelo
menos duas vezes mais longa
do que a parte vertical.

Nota
v Também pode utilizar os botões

Enter, Espaço e Retroceder na barra
de ferramentas do Utilitário de
Transcrição.

A barra de ferramentas do
Utilitário de Transcrição
Toque Para
Pode definir as opções do utilitário
de transcrição, como a orientação
de escrita, o texto e abreviaturas.
Pode definir a forma das letras
como a sua caligrafia.
Pode introduzir números,
pontuação e símbolos.
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Toque Para

Permite inserir um espaço no sítio
do cursor.
Permite inserir um parágrafo no
sítio do cursor.
Permite mover o cursor um
espaço para a esquerda.
Permite mover o cursor um
espaço para a direita.
retroceder e apagar qualquer
texto.
Ajuda

Introduzir e pesquisar informações

Pode alterar os métodos de
introdução de texto.
• Modo a. Predefinição para um
reconhecimento óptimo de
caligrafia.
• Modo 123. Permite números e
algumas letras, e a calculadora
está activa.
• Modo A. Todas as letras serão
escritas automaticamente em
maiúsculas.
Se estiver em modo A ou
123, o reconhecimento volta
automaticamente ao modo
predefinido, assim que levantar
a stylus.

Toque Para
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Introduzir e pesquisar informações
Desenhar e
escrever no ecrã

Introduzir e pesquisar informações

Pode desenhar directamente no ecrã,
ou escrever no ecrã e gravar notas
utilizando a sua própria caligrafia.
Para isso, deve definir o modo de
introdução em Notas para Escrita.
Se preferir utilizar a sua caligrafia ou
adicionar frequentemente desenhos
às suas notas, pode achar conveniente
definir Escrita como modo de
introdução predefinido. Se preferir
texto digitado, define Digitar como
modo de introdução predefinido.

Para definir o modo de introdução
de Notas
1. Toque Iniciar > Programas > Notas.
2. Na lista de notas, toque Menu >
Opções.
3. Na caixa de modo Predefinido,
toque uma das opções que se
seguem:
v Escrita, se pretender desenhar ou
introduzir texto manuscrito numa
nota.
v Digitar, se pretender criar uma nota
digitada.
4. Toque OK.
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Para escrever uma nota
1. Toque Iniciar > Programas > Notas.
2. Na lista de notas, toque Novo.
3. Escreva o seu texto no ecrã.
4. Quando terminar, toque OK para
voltar à lista de notas.

v Para seleccionar texto manuscrito,

toque continuamente seguinte
para escrever. Assim que forem
apresentados pontos, e antes
de estes formarem um círculo
completo, arraste rapidamente
através da escrita. Se existirem
letras nestas linhas marcadas, serão
tratadas como desenho e não
como texto.

Nota
v Para seleccionar um desenho

(por exemplo, para o copiar
ou eliminar), toque o desenho
continuamente, mas de forma
breve. Quando levantar a stylus, irá
seleccionar o desenho.

Introduzir e pesquisar informações

Nota

Para fazer desenhos numa nota
1. Toque Iniciar > Programas >
Notas.
2. Na lista de notas, toque Novo.
3. Para fazer desenhos no ecrã, utilize a
stylus da mesma forma que utilizaria
um lápis.
4. É apresentada uma caixa de
selecção em torno do seu desenho.
5. Quando terminar, toque OK para
voltar à lista de notas.
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Gravar uma Nota

Introduzir e pesquisar informações

Pode criar uma gravação individual
(nota de voz), ou pode acrescentar
uma gravação a uma nota.
Para criar uma nota de voz
1. Toque Iniciar > Programas > Notas.
2. Execute um dos procedimentos que
se seguem:
v Para criar uma gravação individual,
grave na lista de notas.
v Para acrescentar uma gravação a
uma nota, crie ou abra uma nota.
3. Se não visualizar a barra de
ferramentas Gravar, toque Menu >
Ver Barra de Ferramentas Gravar.
4. Aproxime o microfone do seu
equipamento da sua boca ou de
outra origem de som.

5. Se pretender adicionar uma
gravação a uma nota, toque OK
para voltar à lista de notas quando
terminar.
6. Se pretender fazer a gravação numa
nota aberta, será apresentado um
ícone na nota.
7. Se pretender criar uma gravação
individual, a gravação será
apresentada na lista de notas.
Para alterar o formato da gravação
1. Toque Iniciar > Definições >
Pessoal > Introdução.
2. Toque no separador Opções, e
na lista de formatos de Gravação
de voz, seleccione o formato que
pretende.
3. Toque OK.

56
KS20_Open_Portugal_0318_���.indd56 56

2008.3.19 5:39:56 PM

Nota
v Também pode alterar o formato

de gravação em Notas. Na lista de
Notas, toque Menu > Opções > link
Opções de Introdução Globais (no
final da página).

Pode pesquisar ficheiros e outros
itens gravados no seu equipamento
na pasta Os Meus Documentos
ou num cartão de memória. Pode
pesquisar por nome de ficheiro ou por
palavras existentes no mesmo. Por
exemplo, pode fazer uma pesquisa
em mensagens de e-mail, notas,
compromissos, contactos e tarefas,
bem como em Ajuda online.

Introduzir e pesquisar informações

Pesquisar
informações

Para pesquisar um ficheiro ou um
item
1. Toque Iniciar > Programas >
Procurar.
2. Em Procurar, introduza o nome
do ficheiro, palavra ou outras
informações que pretenda
pesquisar.
3. Se já tiver procurado este item,
toque na seta Procurar, e seleccione
o item na lista.
4. Em Tipo, seleccione o tipo de
data para ajudar a restringir a sua
pesquisa.
5. Toque Procurar.
6. É feita uma pesquisa na pasta Os
Meus Documentos e nas suas
subpastas.
7. Na lista Resultados, toque no item
que pretende abrir.

57
KS20_Open_Portugal_0318_���.indd57 57

2008.3.19 5:39:56 PM

Funções Gerais
Ajustar o volume do
equipamento

v Volume de Toque: Permite definir o

volume de toque.

Nota
Volume de
Toque
Volume do
Sistema

Funções Gerais

Pode configurar o volume do Sistema
e de Toque, colocando-o em estado
Ligado, Vibração ou Desligado.
v Volume do Sistema: Permite
alterar o volume dos sons, como por
exemplo o som que ouve sempre
que tocar no nome dos programas e
nas opções do menu.

v Para ajustar o volume de uma

conversa telefónica, deverá fazê-lo
durante uma chamada. Ajustar o
volume em qualquer outra altura
poderá afectar os níveis de som do
toque, dos avisos e do MP3.
Sempre que activar o modo de
Vibração, o som será colocado
automaticamente em silêncio, e
o equipamento irá vibrar sempre
que receber uma chamada.
O ícone Vibrar (
) será
apresentado na barra de título,
indicando que o modo Vibração se
encontra activado.
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Fazer uma chamada
Poderá fazer uma chamada a partir
de Telefone, Contactos e Marcação
rápida.

Fazer uma chamada a partir
do telefone
v No ecrã Telefone, introduza o

número de telefone pretendido, e
toque no botão Falar .

Nota
v Se digitar um número errado,

Funções Gerais

toque na seta Voltar ( < ) para
eliminar um número de cada vez.
Para eliminar todos os números,
toque continuamente a seta Voltar.
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Funções Gerais
Fazer uma chamada a partir
do Contactos
v Toque Iniciar > Contactos.
v Toque no contacto desejado, e

prima Ligar.

v Também pode tocar o contacto

desejado na lista de contactos, e
tocar no número de telefone que
pretende contactar. Em alternativa,
toque continuamente no contacto
pretendido, e, no menu de atalhos,
toque Ligar Emprego, Ligar Casa,
ou Ligar Móvel.

Funções Gerais

Fazer uma chamada através
da Marcação Rápida
Utilize a Marcação rápida para
contactar números frequentes, através
de um único toque.

Por exemplo, se atribuir um contacto
à posição 2 da Marcação Rápida, basta
tocar continuamente 2 no ecrã do
telefone para marcar o número do
contacto. Antes de poder criar uma
entrada de Marcação rápida, o número
já deve existir em Contactos.

Para criar uma entrada de Marcação
Rápida
1. No ecrã Telefone, toque Marcação
rápida ou toque Menu > Ver >
Marcação Rápida.
2. Toque Menu > Novo.
3.Toque num contacto. Introduza
o número de telefone para o qual
pretende criar uma Marcação rápida.
4. Na caixa Local, seleccione uma
posição disponível para a nova
Marcação Rápida.
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Nota
vA
 posição 1 está, normalmente,

Sempre que receber uma chamada
telefónica, será apresentada uma
mensagem, com a opção para atender
ou ignorar a chamada recebida.

Para atender ou rejeitar uma
chamada recebida
v Para atender a chamada,

toque Atender, ou prima S no
equipamento.
v Para rejeitar a chamada, toque
Ignorar, ou prima E no equipamento.

Para terminar uma chamada
Sempre que efectuar ou receber uma
chamada, pode tocar Terminar ou
premir E no equipamento para
desligar.

Funções Gerais

reservada ao seu correio de voz,
e a Marcação Rápida designa,
por defeito, a posição seguinte
disponível. Se desejar colocar um
número numa posição já ocupada,
o novo número irá substituir o
número já existente.
vP
 ara criar uma entrada de
Marcação rápida a partir de
Contactos, toque continuamente
no nome do contacto, toque
Adicionar a Marcação Rápida, e
seleccione uma posição disponível
para a nova Marcação rápida.
Para eliminar uma entrada de
Marcação rápida, na lista Marcação
rápida, toque continuamente a
entrada desejada, e prima Eliminar.

Receber uma
chamada
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Funções Gerais
Opções durante a
chamada
Para colocar uma chamada
em espera

Funções Gerais

O seu equipamento alerta-o sempre
que estiver a receber outra chamada,
e permite-lhe rejeitar ou atender a
chamada. Se estiver a decorrer uma
chamada e aceitar a chamada nova,
pode optar por alternar entre as
duas chamadas, ou estabelecer uma
chamada em conferência entre as três
partes.
1. Toque Atender para aceitar a
segunda chamada, e colocar a
primeira em espera.
2. Para desligar a segunda chamada
e voltar à primeira chamada, toque
Terminar ou prima END no seu
equipamento.

Para alternar entre duas
chamadas
v Toque Trocar.

Para estabelecer uma
chamada em conferência
1. Coloque uma chamada em espera,
e marque o segundo número; ou,
em alternativa, aceite uma segunda
chamada quando tiver uma a
decorrer.
2. Toque Menu > Conferência.

Nota
v Nem todos os fornecedores de

serviços suportam chamadas
em conferência. Contacte o seu
fornecedor de serviços para mais
informações.
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Para ligar e desligar o Alta voz
O Alta voz integrado do seu
equipamento permite-lhe falar em
mãos-livres ou permitir a outras
pessoas ouvir a conversa.
v No decorrer de uma chamada,
toque Altifalante Lig. O ícone das
Funções gerais do altifalante ( ) é
apresentado na barra de título.
v Para desligar o altifalante, toque
Altifalante Deslig.

ATENÇÃO

Pode desligar o microfone durante
uma chamada, para poder ouvir o
chamador sem que este o ouça.
v Durante uma chamada, toque
Silêncio.
v Sempre que o microfone estiver
desligado, o ícone silêncio ( ) é
apresentado no ecrã. Toque Anular
silêncio para ligar novamente o
microfone.

Funções Gerais

• Para evitar danos auditivos, não aproxime
o altifalante do seu ouvido sempre que o
Alta voz estiver ligado.

Para colocar uma chamada
em silêncio
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Funções Gerais
Informações de
marcação
adicionais
Fazer uma chamada de
emergência
v Introduza o número internacional

de emergência da região onde se
encontra, e toque Falar.

Nota
v O seu cartão SIM poderá incluir

Funções Gerais

números de emergência
adicionais. Contacte o seu
fornecedor de serviços para mais
informações.

Fazer uma chamada
internacional
1. Toque continuamente 0
no teclado do telefone até ser
apresentado o sinal +. O + substitui
o prefixo internacional do país para
onde está a ligar.
2. Introduza o número de telefone
completo que pretende marcar, e
toque Falar. O número de telefone
completo inclui o código do país,
o código da zona (sem o zero à
esquerda, se aplicável) e o número
de telefone.
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Tool kit SIM (STK)
Para utilizar esta função, que lhe
permite aceder a uma gama de
serviços informativos, fornecidos
pelo seu fornecedor de serviços, deve
introduzir no seu equipamento um
cartão SIM.
1. Toque Iniciar > Programas > ícone
Serviços STK. É apresentada uma
lista dos serviços disponíveis.
2. Para aceder a um serviço, toque o
item na lista.

Funções Gerais
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Sincronizar o seu equipamento
Utilizar o Active Sync

Sincronizar o seu equipamento

O ActiveSync sincroniza informações
no seu equipamento com informações
no seu PC, como por exemplo
conteúdos do Outlook. O ActiveSync
também permite fazer a sincronização
através de uma rede móvel, utilizando
o Microsoft Exchange Server, caso
a sua empresa ou fornecedor de
serviços correr o Microsoft Exchange
Server com Exchange ActiveSync.
Sempre que fizer a sincronização, o
ActiveSync compara as informações
no seu equipamento com as
informações no seu PC e/ou Servidor
Exchange, e actualiza todos os locais
com as informações mais actualizadas.
Com o ActiveSync pode:

v Sincronizar informações, tais como

e-mail do Outlook, informações de
Contactos, Calendário ou Tarefas
no seu equipamento com o seu
PC, bem como fotografias, vídeo e
música.
v Sincronizar e-mail do Outlook,
Contactos, compromissos do
Calendário e Tarefas no seu
equipamento directamente com
o Exchange Server, para que possa
estar actualizado, mesmo quando o
seu PC está desligado.
v Trocar ficheiros entre o seu
equipamento e o seu PC, sem fazer a
sincronização.
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v Seleccionar os tipos de informações

Assim que instalar o ActiveSync
e estabelecer uma relação de
configuração, o ActiveSync no PC
reconhece o seu equipamento
assim que o ligar, e transfere
automaticamente as definições de
sincronização especificadas no seu
equipamento.
Poderá sincronizar o seu equipamento
com o Servidor Exchange, através da
sua empresa ou do seu fornecedor de
serviços móveis. Se pretender fazêlo, obtenha o nome do seu Servidor
Exchange, o seu nome de utilizador,
a sua palavra-passe e o nome de
domínio do seu administrador antes
de iniciar o assistente de configuração
de Sincronização.

Sincronizar o seu equipamento

sincronizadas, e especificar
o volume de informações
sincronizadas. Por exemplo,
pode seleccionar o número de
semanas de compromissos antigos
do Calendário que pretende
sincronizar.
Antes de poder sincronizar
informações com um PC, deverá
instalar primeiro o ActiveSync
no seu PC e criar uma relação
de sincronização entre o seu
equipamento e o PC. Poderá instalar
o ActiveSync a partir do disco Iniciar
fornecido. O ActiveSync já está
instalado no seu equipamento.
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Sincronizar o seu equipamento
Para instalar e configurar o
ActiveSync

Sincronizar o seu equipamento

1. Instale o ActiveSync no seu PC,
conforme descrito no disco
Iniciar. Quando a configuração
estiver concluída, o assistente de
configuração de Sincronização inicia
automaticamente sempre que ligar
o seu equipamento ao PC.
2. Siga as instruções apresentadas
no ecrã para concluir o assistente.
No assistente de configuração de
Sincronização, execute um dos
procedimentos que se seguem:
v Crie uma relação de sincronização
entre o PC e o equipamento.
v Configure uma ligação ao Servidor
Exchange para sincronizar
directamente com o Servidor
Exchange.

3. Seleccione os tipos de informações
que pretende sincronizar.

Nota
vQ
 uando terminar o assistente,

o ActiveSync sincroniza
automaticamente o seu
equipamento. Assim que a
sincronização estiver concluída,
pode desligar o equipamento do
seu PC.
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Configurar o
Windows Vista ™
O Microsoft Windows Mobile®
Device Center substitui o Microsoft®
ActiveSync® no Windows Vista™

Nota
são fornecidas com o Windows
Mobile Device Center já instalado.
Se o Windows Mobile Device
Center não estiver disponível no
seu Windows Vista, poderá instalálo a partir do disco Iniciar fornecido
com o seu equipamento.

Quando ligar o seu equipamento ao
seu PC e iniciar o Windows Mobile
Device Center pela primeira vez,
irá ser-lhe pedido para criar uma
parceria Windows Mobile com o seu
equipamento. Siga os passos que se
seguem para criar uma parceria.
v Ligue o seu equipamento ao PC.
O Windows Mobile Device Center
configura-se automaticamente e de
seguida abre.
v No ecrã de contrato de licença,
clique em Aceitar.
v No ecrã inicial do Windows Mobile
Device Center, clique Configurar o
seu equipamento.

Sincronizar o seu equipamento

vA
 lgumas versões do Windows Vista

Configurar a sincronização
no Windows Mobile Device
Center
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Sincronizar o seu equipamento
Nota
v Seleccione Ligar sem configurar

o seu equipamento se
pretender apenas transferir
ficheiros multimédia, procurar
actualizações, e explorar o seu
equipamento, mas não sincronizar
as informações do Outlook.

Sincronizar o seu equipamento

v Seleccione os itens que pretende

sincronizar, e clique em Seguinte.

v Introduza o nome do dispositivo e

clique Configurar. Quando terminar
o assistente de configuração, o
Windows Mobile Device Center
sincroniza o seu equipamento
automaticamente. Lembre-se que
os e-mails do Outlook e outras
informações serão apresentadas
no seu equipamento após a
sincronização.

Utilizar o Windows Mobile
Device Center
Para abrir o Windows Mobile Device
Center, no seu computador com
Windows Vista clique Iniciar > Todos
os Programas > Windows Mobile
Device Center. No Windows Mobile
Device Center, pode:
v Clicar em Definições do
equipamento móvel para alterar as
definições de sincronização.
v Quando clicar Fotografias, Música
e Vídeo > ___ encontram-se
disponíveis para importação
novas fotografias/videoclipes, irá
ser executado um assistente que
o orienta no sentido de assinalar
e transferir fotografias do seu
equipamento para a Galeria
Fotográfica no seu PC com Windows
Vista.
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v Para mais informações, consulte

“Windows Media® Player Mobile”
no Capítulo 11.
v Clique em Gestão de ficheiros
> Procurar no conteúdo do seu
equipamento para ver documentos
e ficheiros do seu equipamento.

Sincronizar
informações

Sincronizar informações do
Outlook
Se configurar uma relação
de sincronização entre o seu
equipamento e o PC, a sincronização
mantém as informações do Outlook
actualizadas nos dois computadores.

Sincronizar o seu equipamento

Sempre que ligar o seu equipamento
ao PC utilizando uma ligação USB ou
Bluetooth, o ActiveSync irá fazer a
sincronização imediatamente. Sempre
que o equipamento estiver ligado, o
ActiveSync faz a sincronização de cada
vez que fizer alterações no PC ou no
equipamento.
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Sincronizar o seu equipamento

Sincronizar o seu equipamento

O ActiveSync sincroniza, por defeito,
um volume limitado de informações,
para economizar o espaço de
armazenamento no seu equipamento.
Pode alterar o volume de informações
sincronizadas, correspondente a um
determinado tipo de informações, nas
Definições do tipo de informações.
Pode configurar o seu equipamento
para fazer a sincronização com
mais de um PC ou com uma
combinação de um ou mais PC e
do Servidor Exchange. Quando
fizer a sincronização com vários
computadores, os itens que
sincronizar serão apresentados em
todos os computadores com os quais
é feita a sincronização.

Por exemplo, se configurar uma
sincronização com dois PC (PC1 e
PC2) que possuam itens diferentes,
e sincronizar os Contactos e o
Calendário do equipamento com os
dois computadores, o resultado é o
seguinte:
Localização Novo estado
PC1

Todos os contactos e compromissos do calendário no Outlook que
estavam no PC2 encontram-se
agora, também, no PC1.

PC2

Todos os contactos e
compromissos do calendário no
Outlook que estavam no PC1
encontram-se agora, também,
no PC2.

Todos os contactos e compromisEquipamento sos do calendário no Outlook do
PC1 e do PC2 encontram-se no
equipamento.
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Para iniciar e parar a
sincronização
v Para sincronizar as informações

Sincronizar o seu equipamento

do Outlook e outras informações
locais no PC, incluindo ficheiros
multimédia, ligue o seu
equipamento ao PC, utilizando o
Bluetooth ou um cabo.
v Se estiver a fazer a sincronização
directamente com o Servidor
Exchange, pode utilizar esta ligação
ao PC para "passar" para a rede, ou
pode fazer a sincronização sem ligar
ao PC, através de uma rede celular
ou Wi-Fi.
v No ActiveSync, toque Sinc. Para
terminar a sincronização antes
de esta estar concluída, toque
Parar. Para alterar as informações
sincronizadas

1. No ActiveSync do equipamento,
toque Menu > Opções.
2. Execute um dos procedimentos que
se seguem:
v Seleccione na caixa de verificação
todos os itens que pretende
sincronizar. Se não puder
seleccionar uma caixa de verificação,
poderá ser necessário anular a
selecção da caixa de verificação com
as mesmas informações noutro local
da lista.
v Anule a selecção da caixa de
verificação correspondente aos
itens cuja sincronização pretende
parar.
3. Para parar completamente a
sincronização com um PC, toque no
PC e toque Eliminar.
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Sincronizar o seu equipamento
Nota
v O e-mail do Outlook pode ser

sincronizado apenas com um
computador. Para alterar as
definições de sincronização
disponíveis, seleccione o tipo de
informações e toque Definições.

Sincronizar o seu equipamento

Para sincronizar directamente
com o Servidor Exchange
Pode configurar a sincronização
com o Servidor Exchange do seu
equipamento, se colocado à sua
disposição pela sua empresa ou
fornecedor de serviços.

Contudo, deverá, primeiro, pedir as
informações que se seguem ao seu
administrador, e de seguida executar
os passos seguintes: nome do Servidor
Exchange, o seu nome de utilizador,
a sua palavra-passe e o nome de
domínio.
1. No ActiveSync do equipamento,
toque Menu > Configurar
Servidor. Caso ainda não tenha
configurado a sincronização com
o Servidor Exchange, irá ser-lhe
pedido para Adicionar Servidor
Origem.
2. No endereço do Servidor, introduza
o nome do servidor onde está a ser
executado o Servidor Exchange, e
toque Seguinte.
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Sincronizar via
Bluetooth
Pode ligar o seu equipamento ao PC
para fazer a sincronização utilizando o
Bluetooth.

Para sincronizar com um PC
por Bluetooth
1. Primeiro, assinale "Permitir
ligações a um dos seguintes" no
menu Definições de ligações do
ActiveSync do seu PC.
Seleccione a porta COM adequada.
Se não existirem ligações
disponíveis, deverá fazer primeiro
um emparelhamento Bluetooth.

Sincronizar o seu equipamento

3. Introduza o seu nome de utilizador,
palavra-passe e domínio, e toque
Seguinte. Para alterar as regras para
resolver conflitos de sincronização,
toque Avançadas.
4. Seleccione as caixas de verificação
dos tipos de informações que
pretende sincronizar com o Servidor
Exchange.
5. Para alterar as definições de
sincronização disponíveis,
seleccione o tipo de informações e
toque Definições.
6. Toque Terminar.
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Sincronizar o seu equipamento
2. Seleccione o item ActiveSync via
Bluetooth no assistente de ligações
Bluetooth (Definições Bluetooth>Gestor Bluetooth->novo>ActiveSync via Bluetooth).

Sincronizar o seu equipamento

Sincronizar
Música, Vídeo e
Fotografias
Se pretender transportar a sua música
ou outros ficheiros multimédia digitais
consigo, quando viajar, o ActiveSync
funciona com o Windows Media
Player para sincronizar música, vídeo e
fotografias.
Para além de seleccionar no
ActiveSync o tipo de informações
Multimédia a sincronizar, deve definir
todas as definições de sincronização
multimédia no Windows Media

Player. Antes de poder sincronizar
ficheiros multimédia, deve executar os
procedimentos que se seguem:
v Instale o Windows Media Player,
Versão 10, no PC.
v Ligue o seu equipamento ao
PC utilizando o cabo USB. Se o
equipamento estiver actualmente
ligado através do Bluetooth, deverá
fechar a ligação antes de poder
sincronizar ficheiros multimédia.
v Introduza um cartão de memória
no seu equipamento (32MB ou
superior recomendado).
v Configure uma parceria de
sincronização entre o cartão de
memória e o Windows Media Player.
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Alterar as definições de
sincronização Multimédia

Sincronizar o seu equipamento

Quando seleccionar o tipo de
informações Multimédia a sincronizar
no ActiveSync, poderá sincronizar
os seus ficheiros de música, vídeo e
fotografias preferidos nas listas de
reprodução do Windows Media Player.
Basta configurar a sincronização
desses ficheiros multimédia no
Windows Media Player.
Para configurar uma relação de
sincronização com um cartão de
memória
1. Abra o Windows Media Player.
2. Clique no separador Sinc.
3. Seleccione o cartão de memória.
4. Clique Configurar Sinc.
Para mais informações sobre a
utilização do Windows Media Player no
equipamento, consulte o Capítulo 8.
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Comunicações
Mensagens
Este menu inclui funções relacionadas
com Mensagens de Texto, MMS, Email IMAP, E-mail POP3 Nova Conta
de Correio Electrónico. Pode enviar e
receber e-mail do Outlook, e-mail da
Internet através de um fornecedor de
acesso à Internet (ISP), e mensagens
de texto. Também pode aceder ao
e-mail do emprego, utilizando uma
ligação VPN.

Para configurar uma conta de
e-mail
Comunicações

Antes de poder enviar e receber
correio, é necessário configurar
uma conta de e-mail que possua
junto de um fornecedor de acesso
à Internet (ISP) ou uma conta à qual
acede utilizando uma ligação VPN ao
servidor (normalmente, uma conta do
emprego).

v Toque Iniciar > Mensagens.
v Toque Nova Conta de Correio

Electrónico.

v Introduza o seu endereço de e-mail,

e toque Seguinte.
A configuração automática tenta
transferir definições do servidor
necessárias, para que não tenha que
as introduzir manualmente.
v Quando a configuração automática
terminar, toque Seguinte.
v Introduza o seu nome (o nome que
pretende que seja apresentado
sempre que enviar e-mail), o nome
de utilizador e a palavra-passe;
toque Seguinte.
Seleccione a caixa de verificação
Guardar palavra-passe se pretender
gravar a sua palavra-passe, para
que não tenha que a introduzir
novamente.
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Se a configuração automática for
executada com êxito, os campos O
seu nome e Nome de utilizador são
preenchidos automaticamente. Toque
Seguinte, e de seguida Terminar
para concluir a configuração da sua
conta, ou toque Opções para aceder a
definições adicionais.
Se a configuração automática
não for concluída com êxito, ou se
possuir uma conta à qual acede
através de uma ligação VPN ao
servidor, contacte o seu ISP ou o seu
administrador de rede para obter as
seguintes informações, e introduza-as
manualmente:

Novas mensagens de
texto
Pode escrever e editar a mensagem
de texto, verificando o número de
páginas da mensagem.
v Toque Iniciar>Mensagens>Mensa
gens de Texto>Menu>N
_ovo

Nota
O nome da conta “Mensagens de
Texto” pode ser alterado para “SMS”
de acordo com o país.
v Introduza o endereço de e-mail

Comunicações

ou o endereço das mensagens de
texto de um ou mais destinatários,
separando-os por um ponto e
vírgula. Para aceder a endereços e
números de telefone em Contactos,
toque Para.
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Comunicações
v Introduza a sua mensagem. Para

adicionar rapidamente mensagens
comuns, toque Menu > O meu
texto e introduza a mensagem
desejada.
v Para fazer a correcção ortográfica,
toque Menu > Verificação
Ortográfica.
v Toque Enviar.

Novas mensagens
MMS

Nota
Também pode enviar uma
mensagem MMS directamente da
Fotografias e Vídeos ou programas
da Câmara.
vS
 eleccione uma fotografia em As
minhas imagens, e toque Menu
> Enviar. Em Seleccionar uma
conta, toque MMS.
v Capte uma fotografia ou um
videoclip MMS utilizando a câmara
e toque Enviar. Em Seleccionar
uma conta, toque MMS.

Comunicações

Pode configurar mensagens
multimédia utilizando a câmara do
equipamento para captar fotografias
e videoclipes enquanto compõe uma
nova mensagem MMS, e enviá-las
juntamente com a sua mensagem.
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Para iniciar uma mensagem
MMS

fotografia ou videoclip.
v Introduza texto e insira clipes
de áudio, tocando nas zonas
correspondentes.
v Toque Enviar para enviar a
mensagem.

Gerir mensagens
v Toque Iniciar>Mensagens,

seleccione uma Conta.
v Toque RECEBIDAS, pode ver
mensagens as pastas MMS, E-mail
do Outlook, Mensagens de Texto,
E-mail IMAP e E-mail POP3.
v Toque na pasta, e pode seleccionar a
caixa de mensagens.

Comunicações

Pode compor mensagens MMS numa
combinação de diversos diapositivos,
onde cada diapositivo pode ser
constituído por fotografias, clipe de
áudio ou vídeo, e/ou texto.
v Toque Iniciar > Mensagens > MMS
> Menu > N
_ovo.
v No ecrã Escolher mensagem
multimédia, seleccione um modelo
na lista de modelos pré-definidos.
v Em Para, introduza directamente o
número de telefone ou endereço
de e-mail do destinatário, ou toque
em Para, Cc ou Bcc para seleccionar
um número de telefone ou um
endereço de e-mail em Contactos.
v Introduza o assunto da sua
mensagem.

v Toque para seleccionar e enviar uma
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Comunicações

Comunicações

1. Itens Eliminados: Pode ver os itens
eliminados.
2. Rascunhos: Permite ver as
mensagens gravadas. Seleccione
uma mensagem e pode editar a
mensagem.
3. Recebidas: Permite ver as
mensagens recebidas. Seleccione
uma mensagem e ver.
4. Caixa de saída: A pasta Caixa de
saída é um local de armazenamento
temporário de mensagens, que
aguardam envio. As mensagens
com erro também são colocadas na
Caixa de saída.
5. Itens enviados: Mostra as
mensagens enviadas (Mensagens/Email).

Nota
Se tocar Ordenar por na barra
superior direita, pode ordenar as
mensagens por Tipo de mensagem,
De, Recebidas, Assunto.

Nota Transferir mensagens
A forma como transfere mensagens
depende do tipo de conta que possui:
• Para enviar e receber e-mail de
uma conta de E-mail do Outlook,
inicie a sincronização utilizando o
ActiveSync.
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• Para enviar e receber mensagens
de e-mail de uma conta de e-mail
que possua junto de um fornecedor
de acesso à internet (ISP) ou à qual
acede utilizando uma ligação VPN ao
servidor (normalmente uma conta
do emprego), transfira as mensagens
através de um servidor de e-mail
remoto.
• As mensagens de texto são
automaticamente recebidas sempre
que o seu telefone estiver ligado.
Quando o seu telefone estiver
desligado, as mensagens são retidas
pelo seu fornecedor de acesso até
que o seu telefone seja ligado.

Para reencaminhar ou
responder a uma mensagem

Comunicações

1. Abra a mensagem e toque
Responder, ou Menu > Responder
a todos, ou Menu > Reencaminh_ar.
2. Introduza a sua resposta. Para
adicionar rapidamente mensagens
comuns, toque Menu > O meu
texto e introduza a mensagem
desejada.
3. Para fazer a correcção ortográfica,
toque Menu > Verificação
Ortográfica.
4. Toque Enviar.
Sugestões para ver mais informações
do cabeçalho.
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Comunicações
Nota
Receberá um alerta sempre que
tenha recebido mensagens. As
mensagens são guardadas em
Recebidas.
Em Recebidas, pode identificar cada
mensagem pelos ícones.
Se o telemóvel apresentar “Sem
espaço para mensagem SIM”, terá
que eliminar algumas mensagens
SIM em Recebidas. Se o telemóvel
apresentar “Sem espaço para
mensagem”, poderá libertar espaço
em cada repositório, eliminando
mensagens, ficheiros multimédia e
aplicações.

* Mensagem SIM
Mensagem SIM significa que a
mensagem está, excepcionalmente,
guardada no cartão SIM. Pode mover
esta mensagem para o telemóvel.

Telefone

Comunicações

Pode utilizar facilmente a função
SmartDialler se premir um número no
teclado; o ecrã apresenta o número
de telefone no Registo de chamadas,
começando com o número que
introduzir, e os nomes em Contactos
ou Registo de chamadas, começando
com os caracteres que introduzir.
Pode seleccionar o número que
pretende marcar.
Também pode fazer uma chamada
internacional ou uma chamada de
emergência.
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Nota
Poderá encontrar o seu número de
telefone tocando Iniciar > Definições
> Telefone.

Fazer uma chamada

Terminar uma chamada
Pode tocar Terminar ou premir
E para desligar uma chamada.

Toque Registo de chamadas; pode
escolher o registo que pretende e
marcar.
Quando tocar na chamada que
pretende ver, o ecrã mostra a hora
e data em que recebeu ou fez uma
chamada, e a duração de uma
chamada.
Pode personalizar as definições do seu
telefone, os serviços que possui, e a
rede à qual está ligado.

Comunicações

Introduza um número de telefone,
tocando o teclado de marcação
no ecrã ou premindo o número no
teclado.
Toque Falar ou prima S para
fazer uma chamada.
Quando estabelecer uma chamada, é
apresentada a duração da chamada.

Fazer uma chamada a partir
do Registo
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Comunicações
Fazer uma chamada através
da Marcação rápida
Pode criar uma lista de marcação
rápida.
Toque Marcação rápida>Menu>Novo;
pode seleccionar a lista de contactos
tocando.

Registo de
chamadas
Pode ver as chamadas não atendidas,
recebidas e marcadas mais recentes.
Pode fazer uma chamada, enviar uma
mensagem de texto, uma mensagem
multimédia e gravar em contactos.
Pode eliminar o número seleccionado
ou todos de uma vez.

Gravar em Contactos
Pode adicionar as informações
do contacto de um evento de
comunicação nos seus Contactos.
Comunicações

Ver Nota
Para ver informações detalhadas
acerca do evento de comunicação.
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Eliminar

Filtro

Eliminar o conteúdo de todos os
registos.

v Todas as chamadas: Permite-lhe

Enviar Mensagem de texto…
Depois de encontrar o número
que pretende, pode enviar uma
mensagem de texto.

Enviar mensagem multimédia
Depois de encontrar o número
que pretende, pode enviar uma
mensagem multimédia.
[Menu Opções]

Comunicações

ver os registos de chamadas não
atendidas, recebidas e efectuadas.
Pode fazer uma chamada, ou enviar
uma mensagem para o número
que seleccionou em registos.
Também pode gravar o número em
Contactos.
v Não atendidas: Permite-lhe ver os
últimos 20 números de telefone de
pessoas que tentaram contactá-lo,
sem sucesso.
v Efectuadas: Permite-lhe ver os
últimos 20 números de telefone que
marcou ou que tentou contactar.
v Recebidas: Permite-lhe ver os
últimos 20 números de telefone de
chamadas atendidas.
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Comunicações
Eliminar todas as chamadas.
Poderá eliminar todas as chamadas.

Temporizadores de chamadas…
Pode ver a duração das chamadas de e
para o seu telefone.

Contactos

Comunicações

Contactos é o seu livro de endereços
e armazenamento de informações
de pessoas e empresas com as quais
comunica. Permite guardar números
de telefone, endereços de e-mail,
endereços de residência, e quaisquer
outras informações relacionadas com
um contacto, como por exemplo
um aniversário ou aniversário de
casamento. Também pode adicionar
uma fotografia ou atribuir um toque a
um contacto.

Através da lista de contactos, poderá
comunicar rapidamente com pessoas.
Toque num contacto na lista para
obter um resumo das informações de
contacto. A partir daqui, pode fazer
chamadas ou enviar mensagens.
Se utilizar o Outlook no seu PC, pode
sincronizar os contactos entre o seu
equipamento e o PC.

Descrição dos contactos
Contactos é o seu livro de endereços
e armazenamento de informações
de pessoas e empresas com as quais
comunica. Permite guardar números
de telefone, endereços de e-mail,
endereços de residência, e quaisquer
outras informações relacionadas com
um contacto, como por exemplo
um aniversário ou aniversário de
casamento. Também pode adicionar
uma fotografia ou atribuir um toque a
um contacto.
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Sugestão
v Se alguém que não se encontra

Para criar um contacto

Comunicações

1. Toque Iniciar > Contactos.
2. Toque Novo e introduza as
informações do contacto.
3. Quando terminar, toque OK.

na sua lista de contactos lhe ligar
ou enviar uma mensagem, pode
criar um contacto a partir do
Registo de chamadas, ou a partir
da mensagem, tocando Menu >
Gravar em Contactos.
In the list of contact Na lista de
informações do contacto, poderá
ver onde pode adicionar uma
fotografia ou atribuir um toque a
um contacto.
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Comunicações
Para alterar as informações de
um contacto
1. Toque Iniciar > Contactos.
2. Toque no contacto.
3. Toque Menu > Editar e introduza as
alterações.
4. Quando terminar, toque OK.

Para trabalhar com a lista de
contactos

Comunicações

Existem diversas formas de utilizar
e sincronizar a lista de contactos.
Apresentamos-lhe algumas sugestões:
1. Toque Iniciar > Contactos.
2.Na lista de contactos, execute um
dos procedimentos que se seguem:

v Na vista de nomes, pode procurar

um contacto introduzindo um
nome ou utilizando o índice
alfabético. Para passar para a vista
de Nome, toque Menu > Ver por >
Nome.
v Para ver um resumo das
informações correspondentes a
um contacto, toque no contacto.
A partir daqui, também poderá
fazer uma chamada ou enviar uma
mensagem.
v Para ver uma lista de acções
disponíveis para um contacto, toque
continuamente no contacto.
v Para ver uma lista dos contactos
empregados numa empresa
específica, toque Menu > Ver por
> Empresa. De seguida, toque no
nome da empresa.
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Para copiar contactos do SIM
para Contactos
Se tiver contactos gravados no seu
cartão SIM, pode copiá-los, um a um,
para Contactos no seu equipamento.
1. Toque Iniciar > Contactos.
2. Toque no contacto que pretende
copiar.
3. Toque Menu > Gravar em
contactos.
Do mesmo modo, pode copiar
contactos, um a um, de Contactos
no seu equipamento para o seu
cartão SIM, seleccionando o menu
Gravar no SIM.

Para procurar um contacto

Comunicações

Existem diversas formas para procurar
um contacto quando possui uma lista
de contactos longa.
1. Toque Iniciar > Contactos.
2. Se não estiver em vista por nome,
toque Menu > Ver por > Nome.
3. Execute um dos procedimentos que
se seguem:
v Introduza um nome na caixa de
texto fornecida até ser apresentado
o contacto que pretende. Para
mostrar novamente todos os
contactos, toque na caixa de texto e
elimine o texto.
v Utilize o índice alfabético
apresentado no topo da lista de
contactos. Quando tocar no índice
alfabético, a selecção destacada
passa para o primeiro item
começado por essa letra.
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Comunicações
v Filtrar a lista por categorias. Na

lista de contactos, toque Menu >
Filtro. De seguida, toque numa
categoria atribuída a um contacto.
Para mostrar novamente todos os
contactos, seleccione Todos os
contactos.
v Também pode procurar um
contacto tocando Iniciar >
Programas > Procurar.

Comunicações
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Multimédia
Esta opção permite o acesso ás opções
multimédia disponíveis no KS20, tais
como: Câmara, Câmara de vídeo,
Leitor MP3, Rádio, Gravador de voz e
Jogos e Aplicações.

Nota
vN
 ão altere os nomes das pastas

predefinidos, caso contrário não
irá funcionar correctamente.

Câmara

Multimédia

Esta opção permite captar imagens
estáticas (fotos). Poderá seleccionar
o formato no qual pretende captar a
foto de acordo com o fim a que esta
se destina.

Para activar a máquina fotográfica
proceda da seguintre forma:
1. Prima a tecla c key to enter camera
capture mode directly. Ou toque
no ícone Multimédia e de seguida
seleccione o menu Câmara.
2. Foque o objecto a captar na imagem
e prima a tecla e ou OK/Confirmar.
Pode seleccionar a câmara interna
ou a câmara externa, tocando em
Trocar Câmara do lado inferior
esquerdo.
3. Caso pretenda poderá gravar a foto
captada.
4. A foto é gravada na pasta As minhas
imagens. Pode fazer uma pesquisa
tocando em Fotografias e Vídeos.
Ao captar uma foto, as seguintes
opções encontram-se disponíveis:

93
KS20_Open_Portugal_0318_���.indd93 93

2008.3.19 5:40:3 PM

Multimédia
v Modo: Câmara/Câm. Vídeo/Foto c/

moldura.
v Trocar Câmara: Anlterior, Posterior
v Imagens e vídeo: Ir para o
programa Fotografias e Vídeos.
v Resolução: 320X240,
640X480,1024X768, 1600X1200.
v Temporizador: Permite-lhe
seleccionar o período de tempo
(Desactivar, 5 Segundos, 10
Segundos, 15 Segundos). O
telemóvel tira uma fotografia após o
tempo especificado.

v Modo transf.: 1, 3, 6, 9
v Luz: Permite definir o flash quando

tira uma foto em locais escuros.
(Desactivar/Sempre On/Ao captar)
v Equi. brancos: Auto, Luz do dia,
Nublado, Iluminado, Interior
v Filtro: Nenhum/Preto_Branco/
Negativo/Sépia

Multimédia
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Configurar o modo de câmara

qualidade da câmara. (Muito boa/
Boa/Normal)
v Focagem auto: Permite definir a
focagem auto (Activar/Desactivar)

Câm. vídeo
1. Seleccione o menu da câmara de
vídeo. Quando as definições forem
apresentadas no ecrã, poderá
navegar nas mesmas tocando
nos respectivos ícones. Vá até às
definições que pretende alterar,
toque no ecrã e serão apresentados
os valores das definições.
2. Para começar a gravar, prima a tecla
c ou OK/ Confirmar. Assim que
começar a gravação, irá surgir um
temporizador.

Multimédia

No ecrã de pré-visualização da
Câmara, toque Menu>Opções da
Câmara para aceder às opções da
câmara.
v Gravar ficheiro: Pode configurar
as fotografias para gravação
automática ou manual, depois de
ser tirada.(Automático/Manual)
v Tipo de vídeo: Pode seleccionar o
tipo entre Normal ou MMS.(Normal/
MMS). Se seleccionar o tipo MMS,
a gravação de vídeo irá parar
automaticamente quando o
tamanho máximo de MMS for
alcançado.
v Memorizar: Permite seleccionar o
local de armazenamento. Telefone
ou cartão de memória.(Anterior/
Posterior)

v Qualidade: Permite definir a
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Multimédia

Multimédia

Igual às definições da câmara, excepto
Resolução, Som. Para mais detalhes,
consulte Multimédia > Câm. vídeo
v Resolução: 128x96, 176x144,
320x240
v Som: Com/Sem
3. Prima a tecla c ou OK/Confirmar
para terminar a gravação, e esta será
gravada.

Foto c/moldura
Pode aplicar qualquer um dos 19
efeitos de moldura, sempre que tirar
uma fotografia.
Toque no botão de navegação para a
direita ou para a esquerda para alterar
a moldura.
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Utilizando o Windows Media Player,
pode reproduzir ficheiros de áudio
e de vídeo. Os formatos de ficheiro
que se seguem são suportados por
esta versão do Windows Media Player
(WAV, WMA, WMV, MP3, MIDI,SP-MIDI,
SMAF, AAC,AMR,3GP,MP4 etc).
Igual às definições da câmara. Para
mais detalhes, consulte Multimédia >
Foto c/moldura

Windows Media
Multimédia

Pode utilizar o Microsoft Windows
Media Player 10 Mobile para Pocket
PC para reproduzir ficheiros digitais
de áudio e vídeo armazenados no seu
equipamento ou numa rede, como
por exemplo num website.
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Multimédia
Ícone

Descrição
Reproduz/Pausa num ficheiro.
Aumenta o nível de volume.
Diminui o nível de volume.
Avança para o início do ficheiro
actual ou para o ficheiro
anterior.
Avança para o ficheiro
seguinte.
Ajusta a evolução da
reprodução do ficheiro
seleccionado.
Liga ou desliga o som.

Multimédia

Mostra um vídeo, utilizando
todo o ecrã (ecrã completo).
Mostra um website onde
poderá encontrar música e
vídeos para reproduzir.

O Windows Media Player possui três
ecrãs primários:

Ecrã de reprodução
Ecrã predefinido que apresenta os
controlos de reprodução (tais como
Reproduzir, Pausa, Seguinte, Anterior
e Volume), a janela da capa do álbum,
e a janela de vídeo. Pode alterar o
aspecto deste ecrã, seleccionando um
skin deferente.
Quando estiver a ver o ecrã de
reprodução, são apresentados no
Menu os comandos que se seguem.
v Biblioteca...: Mostra o ecrã da
Biblioteca, para que possa escolher
o ficheiro a reproduzir.
v Reproduzir/Pausa: Inicia a
reprodução ou coloca-a em pausa.
v Parar: Pára a reprodução.
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v Aleatório/Repetir: Reproduz

Ecrã A reproduzir
Ecrã que apresenta a lista de
reprodução A reproduzir. Esta lista de
reprodução especial indica o ficheiro
a ser actualmente reproduzido, bem
como quaisquer ficheiros “na fila” para
reproduzir de seguida.
Quando estiver a ver o ecrã A
reproduzir, são apresentados no Menu
os comandos que se seguem.
v Biblioteca...: Mostra o ecrã da
Biblioteca, para que possa escolher
o ficheiro a reproduzir.
v Mover Para cima/Para baixo:
Move o item seleccionado para
cima/para baixo, na ordem da lista
de reprodução.
v Remover de: Lista de reprodução
Elimina o item seleccionado na lista
de reprodução.

Multimédia

os itens na lista A reproduzir
aleatoriamente/repetidamente.
v Ecrã Ineiro: Quando estiver a
reproduzir um vídeo, mostra-o
utilizando o ecrã completo.
v Opções...: Permite-lhe ajustar
diversas opções do Windows Media
Player, incluindo opções de rede,
skin e botões do hardware.
v Propriedades: Mostra informações
sobre o ficheiro a ser actualmente
reproduzido.
v Acerca de: Mostra informações
acerca do Windows Media Player,
como por exemplo o número da
versão.Acerca dos ecrãs e menus
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Multimédia
v Aleatório/Repetir: Reproduz

os itens na lista A reproduzir
aleatoriamente/repetidamente.
v Eliminar Agora: A reproduzir
Elimina todos os itens na lista de
reprodução A reproduzir.
v Detalhes do erro: Apresenta
informações do erro
correspondente ao item
seleccionado (é apresentado um
ponto de exclamação antes do
nome do item se os detalhes do erro
estiverem disponíveis).
v Propriedades: Apresenta
informações acerca do ficheiro
seleccionado.

Ecrã Biblioteca

Multimédia

Ecrã que lhe permite procurar
rapidamente os seus ficheiros de
áudio, vídeo e listas de reprodução.
Contém categorias como A minha
música, Os meus vídeos, A minha TV
e As minhas listas de reprodução.
Quando estiver a ver o ecrã de
biblioteca, são apresentados no Menu
os comandos que se seguem.
v Colocar em Lista de Espera:
Adiciona o item seleccionado ao
final da lista de reprodução (A
reproduzir) actual.
v Eliminar da Biblioteca: Elimina o
item seleccionado da biblioteca.
v A reproduzir: Apresenta o ecrã A
reproduzir.
v Biblioteca: Mostra o ecrã da
Biblioteca, para que possa escolher
o ficheiro a reproduzir.
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v Actualizar Biblioteca...: Adiciona

FM Radio
Através desta opção poderá sintonizar
e ouvir emissões de FM Radio.

Nota
v Para optimizar a recepção de rádio,

estique o cabo do auricular, que
funciona como antena FM.
v Não é possível utilizar o FM Radio
sem o auricular.

Multimédia

novos itens à biblioteca, fazendo a
pesquisa no seu equipamento ou
cartão de memória.
v Abrir Ficheiro...: Permite-lhe
procurar e reproduzir ficheiros
armazenados no seu equipamento
ou cartão de memória, mas não na
sua biblioteca.
v Abrir URL…: Permite-lhe
reproduzir um ficheiro na rede,
como por exemplo na Internet.
v Propriedades: Apresenta
informações acerca do ficheiro
seleccionado.
Na base de cada ecrã encontra-se um
menu designado Menu. Os comandos
neste menu mudam, dependendo do
ecrã que estiver a ver.
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Multimédia
1. Toque uma tecla numérica
correspondente ao canal onde
pretende memorizar a estação de
rádio actualmente seleccionada.
2. Após memorizar todos os canais,
as estações de FM Radio preferidas
poderão ser facilmente sintonizadas
através da selecção do respectivo
canal.
3. Poderá ajustar a frequência e
alterar a estação de rádio no canal
seleccionado. Pode procurar a
estação seguinte, tocando durante
pelo menos dois segundos.

4. Pode aceder aos menus de opções
que se seguem, tocando no menu.
v Procurar: Se tocar Procurar, irá
configurar automaticamente os
canais de rádio. Se pretender gravar
o canal actual, clique parar->Menu>gravar frequência.
v Opções...: Permite-lhe activar o
RDS e Comutação de frequências
alternativas Pode ouvir FM Radio
com o auricular Bluetooth, caso o
canal mãos-livres Bluetooth esteja
aberto.

Multimédia

102
KS20_Open_Portugal_0318_���.indd102 102

2008.3.19 5:40:5 PM

Nota
vA
 ctivar RDS: Apresenta no ecrã

a mensagem de dados recebida da
estação de rádio.

Imagens e Vídeos
O programa Fotografias e Vídeos
recolhe, organiza e ordena imagens
e videoclipes nos formatos que se
seguem, no seu equipamento.
Tipo de ficheiro Extensões de ficheiro
*.bmp, *.jpg

Vídeo

*.avi, *.wmv, *.mp4, *.3gp

Para copiar uma fotografia
ou videoclip para o seu
equipamento
Pode copiar fotografias do seu PC e vêlas no seu equipamento.
v Copie as fotografias do seu PC
ou cartão de memória para a
pasta As minhas imagens do seu
equipamento.
Multimédia

Imagem

Pode ver as fotografias como
apresentação de diapositivos,
transmiti-los, enviá-los por e-mail,
editá-los, ou defini-los como fundo do
ecrã Hoje.
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Multimédia
Nota
v Também pode copiar fotografias

do seu PC para o seu equipamento,
utilizando um cartão de memória.
Introduza o cartão de memória na
ranhura para cartões de memória
do seu equipamento, e de seguida
copie as fotografias do seu PC para
a pasta que criou no cartão de
memória.

Para ver fotografias
1. Toque Iniciar > Programas >
Imagens e Vídeos. As imagens na
pasta As minhas imagens aparecem,
por defeito, como miniaturas.
2. Seleccione uma fotografia e toque
Ver. Se não conseguir encontrar a
fotografia na pasta predefinida As
minhas imagens, dirija-se a outra
pasta, tocando na seta Para baixo.

Multimédia
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v Zoom : Permite aos botões do

painel reduzir ou ampliar a área
seleccionada pela caixa vermelha.

Para reproduzir vídeos com
áudio
1. Toque Iniciar > Programas >
Imagens e Vídeos. Os ficheiros de
vídeo na pasta As minhas imagens
são apresentadas, por defeito, como
miniaturas, juntamente com um
ícone multimédia.
2. Seleccione um vídeo e toque na
miniatura para reproduzi-lo no
Windows Media Player integrado.

Para ordenar fotografias e
videoclipes

Multimédia

Se armazenar um grande número
de fotografias ou videoclipes no
seu equipamento, pode considerar
útil ordená-los para encontrar
rapidamente uma fotografia ou clipe
específico. Pode ordenar por nome,
data e tamanho.
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Multimédia
1. Toque Iniciar > Programas >
Imagens e Vídeos.
2. Toque na lista de ordenação (por
defeito, com a etiqueta Data),
e seleccione o item pelo qual
pretende ordenar.

Para eliminar uma fotografia
ou videoclip

Multimédia

Execute um dos procedimentos que se
seguem para remover uma fotografia
ou videoclip:
v Seleccione uma fotografia ou
videoclip no ecrã Fotografias e
Vídeos, e toque Menu > Eliminar.
Prima Sim para confirmar a
eliminação.
v Toque continuamente a miniatura
da fotografia que pretende eliminar,
e de seguida toque Eliminar.

Para editar uma fotografia ou
videoclip
Pode rodar, recortar e ajustar o brilho e
o contraste de cor das suas fotografias.
1. Toque Iniciar > Programas >
Imagens e Vídeos
2. Toque na fotografia que pretende
editar.
3. Toque Menu > Editar, e execute um
dos procedimentos que se seguem:
v Para rodar uma fotografia 90
graus no sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio, toque Rodar.
v Para recortar uma fotografia, toque
Menu > Recortar. De seguida, toque
e arraste a área seleccionada para
recortar. Toque fora da caixa para
parar de recortar.
v Para ajustar os níveis de brilho e
contraste de uma fotografia, toque
Menu > Correcção Automática.
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Nota
vP
 ara desfazer uma edição, toque

Menu > Desfazer.Para cancelar
todas as edições não gravadas de
uma fotografia, toque Reverter
para Gravada.

4. No nível de Transparência,
seleccione uma percentagem mais
elevada para uma fotografia mais
transparente, ou uma percentagem
mais reduzida para uma fotografia
mais opaca.
5. Toque OK.

Para enviar fotografias e
videoclipes por e-mail

Pode utilizar uma fotografia como
fundo do ecrã Hoje.
1. Toque Iniciar > Programas >
Imagens e Vídeos.
2. Seleccione a fotografia que
pretende definir como fundo.
3. Toque Menu > Def. como Fundo
Hoje…

Pode enviar fotografias e videoclipes
para outros equipamentos por e-mail.
1. Primeiro, configure as Mensagens
para enviar e receber mensagens.
2. A partir do programa, seleccione o
novo item que pretende enviar.
3. Toque Menu > Enviar, e seleccione
uma conta (como por exemplo
E-mail do Outlook ou MMS) para
enviar o item anexo.

Multimédia

Para definir uma fotografia
como fundo do ecrã Hoje
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Multimédia
4. É criada uma nova mensagem com
o item anexo.
5. Introduza o nome do destinatário
e o assunto, e toque Enviar. A
mensagem será enviada da próxima
vez que fizer a sincronização do seu
equipamento.

Nota
v As fotografias e videoclipes são

gravados automaticamente antes
de serem enviados.

Para enviar imagens e clips de
vídeo através de Bluetooth
Pode enviar imagens e clips de vídeo
Para outros dispositivos através de
Bluetooth

Para atribuir fotografias aos
contactos

Multimédia

Para associar uma fotografia a um
contacto, de forma a poder identificar
facilmente o contacto, a qualquer
momento.
1. Toque Iniciar > Programas >
Imagens e Vídeos.
2. Seleccione a fotografia que
pretende associar a um contacto.
3. Toque Menu > Gravar em
contacto...
4. Toque no contacto, ou navegue e
toque Seleccionar para escolher o
contacto na lista de Contactos.
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Para utilizar opções
avançadas
1. Toque Iniciar > Programas >
Imagens e Vídeos.
2. Seleccione a fotografia
relativamente à qual pretende
configurar mais definições.
3. Toque Menu > Opções... É
apresentado o ecrã Opções, que lhe
permite:
v Redimensionar uma fotografia,
de modo poder enviá-la mais
rapidamente a alguém, utilizando os
seus e-mails.

v Configurar as definições de

Multimédia

visualização durante uma
apresentação de diapositivos, e
activar as opções da protecção de
ecrã.
v Configurar as definições da câmara
e da câmara de vídeo do seu
equipamento.
v Opções...: Permite enviar a imagem
seleccionada através de Mensagem,
E-mail ou Bluetooth, mas não é
possível enviar alguns ficheiros
protegidos por Gestão de Direitos
Digitais (DRM).
v Gravar em contacto...: Permite
definir a imagem da entrada
seleccionada em contactos. Sempre
que receber uma chamada, é
apresentada a imagem gravada no
contacto.

109
KS20_Open_Portugal_0318_���.indd109 109

2008.3.19 5:40:6 PM

Multimédia
v Gravar como: Permite gravar como

nome do ficheiro.
v Eliminar: Elimina a imagem
seleccionada.
v Editar: Pode recortar ou rodar a
imagem.
v Propriedades: Permite manter a
imagem.
v Reproduzir apresentação de
diapositivos: Permite ver as
imagens como reprodução de
diapositivos.
v Def. como Fundo Hoje…: Permite
definir a imagem como fundo do
ecrã.

v Opções...: Sempre que enviar

fotografias por e-mail, as fotografias
podem ser redimensionadas
para poder transferi-las mais
rapidamente. Utilizar este formato
de imagem: Grande(640x480)/
Médio(320x240)/Pequeno(160x120)
v Enviar para espaço
Envia o ficheiro seleccionado para
o site MySpace. Permite utilizar
o MySpace depois de entrar no
Windows live.

Multimédia
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Mobile Java
Permite transferir facilmente jogos
e outras aplicações. Possui duas
pastas, Jogos e Aplicações, como prédefinição. Cada uma das pastas possui
um link integrado para transferir jogos
ou aplicações. Pode incorrer em custos
adicionais quando utilizar outros
serviços online.

Jogos

Multimédia

Pode divertir-se com jogos como o
Bejeweled e o Block Breaker, que se
encontram na pasta Jogos.
No ecrã Jogos, toque no jogo que
pretende e toque novamente para
iniciar.
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Programas
Internet Explorer

Programas

O Internet Explorer Mobile é um
browser da Internet com todas as
funcionalidades, optimizado para
utilização no seu equipamento móvel.
Na barra de Endereços, introduza o
endereço da web que pretende visitar
e toque. Toque na seta para baixo
na barra de endereços para escolher
um dos endereços introduzidos
anteriormente.
v Home pape: Permite-lhe executar
o browser web e aceder à página
inicial.
v Barra de Endereço: Permite-lhe
introduzir manualmente um
endereço URL e aceder à página
web correspondente.
v Favoritos...: Permite-lhe gravar
URL/Páginas favoritos ou utilizados
com frequência. As operações

Enviar, Adicionar novo, Editar,
Marcar/Desmarcar ou Eliminar
podem ser executadas nos
Favoritos. Diversos URL préconfigurados encontram-se
armazenados como favoritos.
v Adicionar aos Favoritos...:
1. Prima a tecla virtual esquerda
[Opções] e seleccione
2. Adicionar novo a partir do menu
Opções.
2. Introduza as informações de título e
URL correspondente.
3. Prima o botão Adicionar para gravar
v Avançar: Aceda a um URL a partir
do histórico.
v Actualizar: Actualiza a página
actual.
v Histórico...: Pode ver uma lista das
páginas às quais efectuou uma
ligação.
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v Ver

v Editar: Edite as informações de

título e URL correspondente.
- Cortar: Permite cortar o texto.
- Copiar: Permite copiar o texto.
- Colar: Permite colar o texto.
- Seleccionar Todo o Texto: Permite
seleccionar todo o texto.
v Ferramentas
- Enviar Ligação...: Permite enviar o
link por mensagem de texto.
- Propriedades...: Permite ver as
informações da página.
- Opções...
Geral: Permite configurar a página e
os caracteres predefinidos.
Memória: Permite definir o número
de páginas gravadas visitadas no
passado, e eliminar o conteúdo
web anteriormente visualizado ou
sincronizado com o equipamento.

Programas

- T amanho de texto: O maior/
Maior/Médio/Mais pequeno/O
mais pequeno
- Uma coluna: Permite ajustar
horizontalmente de acordo com a
largura do ecrã disponível, ou até
que a largura mínima possível de
todas as colunas seja alcançada.
- Ajustar ao Ecrã: Redimensiona de
forma dinâmica as páginas web, de
modo a maximizar a visualização
em equipamentos móveis, sem
que um utilizador necessite de
navegar numa página.
- Ambiente de Trabalho: Designa
automaticamente uma página web
apresentado no computador.
- Ecrã Inteiro: Permite ver em ecrã
completo
- Mostrar Imagens
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Programas
Segurança: Toque na caixa de
definições de segurança para
configurar os avisos da página.

Word Mobile

Programas

O Word Mobile é uma versão
optimizada do Microsoft Word.
Permite abrir e editar no seu
equipamento documentos Word
criados no seu PC. Também pode
criar e editar documentos e modelos
no Word Mobile e gravá-los como
ficheiros *.doc, *.rtf, *.txt e *.dot.
Só permite abrir um documento de
cada vez. Quando abrir um segundo
documento, o primeiro grava e fecha
automaticamente.
Quando fechar um documento criado
recentemente, o nome é atribuído
automaticamente de acordo com as
primeiras palavras do documento, e

colocado na lista de documentos do
Word Mobile. Pode alterar facilmente
o nome do documento para um nome
com mais significado, e movê-lo para
outra pasta ou para um cartão de
memória.

Para criar um ficheiro
1. No Word Mobile, toque Novo.
2. Irá ver um modelo ou um
documento em branco,
dependendo daquilo que
seleccionou como modelo
predefinido.
3. Introduza o texto desejado.
4. Quando terminar, toque OK para
gravar o ficheiro.
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v Ficheiros protegidos por palavra-

passe. O Word Mobile não suporta a
abertura de documentos protegidos
por palavra-passe. Primeiro, deve
remover a protecção de palavrapasse do Word no PC se pretender
ver o documento no equipamento.
v Protecção do documento. O Word
Mobile não suporta a apresentação
de ficheiros Word protegidos no PC.
O Word Mobile suporta parcialmente
as funções que se seguem.
v Subpontos das fotografias
v Marcas de revisão: Sempre que
abrir um documento com marcas
de revisão no Word Mobile, o
documento é apresentado como se
todas as marcas de revisão tiverem
sido aceites. Sempre que gravar
o documento no Word Mobile, as
marcas de revisão perdem-se.

Programas

Funções não suportadas no Word
Mobile O Word Mobile não suporta na
íntegra algumas funções do Microsoft
Word, tais como marcas de revisão e
protecção com palavra-passe. Poderá
perder alguns dados e formatação
quando gravar o documento no seu
equipamento.
O Word Mobile não suporta as funções
que se seguem.
• Fundos
• Formas e caixas de texto
• Margens de página artísticas
• Etiquetas inteligentes
• Meta ficheiros
v Texto bi-direccional. Embora o
Word Mobile abra documentos com
texto bi-direccional, as indentações
e o alinhamento poderão ser
apresentados e gravados de forma
incorrecta.
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v Estilos de tabelas: Sempre

que gravar um documento no
Word Mobile, alguma ou toda a
formatação definida no estilo da
tabela perde-se.
v Estilos com sublinhado. Os estilos
com sublinhado não suportados
pelo Word Mobile são mapeados
para um dos quatro estilos
suportados: normal, com pontos,
ondulado ou espesso/em negrito/
alargado.
v Ficheiros Word de legado Pocket.
Pode abrir ficheiros *.psw no Word
Mobile; contudo, se editar um
ficheiro, irá necessitar de o gravar
em formato *.doc, *.rtf, *.txt ou *.dot.
Programas

As funções que se seguem não
são suportadas no equipamento;
porém, são mantidas no ficheiro,
pelo que, sempre que um ficheiro
for novamente aberto no PC, serão
apresentadas conforme o esperado.
v Notas de rodapé, notas de fim,
cabeçalhos, rodapés
v Quebras de página: O Word Mobile
não mostra quebras de página
entre páginas. No entanto, todas as
quebras de página, à excepção da
quebra no final do documento são
mantidas no documento.
v Listas: Sempre que abrir o
documento novamente no
computador, as listas indentadas
são apresentadas na forma original.
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v Tipos de letra e tamanhos da letra.

Os tipos de letra não suportados
pelo equipamento são mapeados
para o tipo de letra mais próximo
possível, embora o tipo de letra
original seja apresentado no
equipamento.

Para obter ajuda adicional
acerca do Word Mobile
• No Word Mobile, toque Iniciar >
Ajuda.

Excel Mobile
O Excel Mobile torna mais fácil abrir
e editar livros e modelos do Excel
criados no seu PC. Também pode
criar novos livros e modelos no seu
equipamento.

Nota
v Trabalhe em modo de ecrã

completo para ver o máximo
possível do livro.
Toque Ver > Zoom e seleccione
uma percentagem, para que possa
ler facilmente a folha de cálculo.

Programas
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Funções não suportadas no
Excel Mobile

Programas

O Excel Mobile não suporta
integralmente algumas funções, como
por exemplo fórmulas e comentários
das células. Poderá perder alguns
dados e formatação quando gravar
o livro no seu equipamento. Note
as considerações que se seguem
relativamente ao Excel Mobile:
v Alinhamento. Os atributos
horizontais, verticais e de ajuste
do texto permanecem iguais, mas
o texto vertical é apresentado na
horizontal.
v Margens. São apresentadas como
uma linha simples.
v Padrões da célula. Os padrões
aplicados às células são removidas.

v Tipos de letra e tamanhos da letra.

Os tipos de letra não suportados
pelo seu equipamento são
mapeados para o tipo de letra
mais próximo disponível. O tipo
de letra original é listado no seu
equipamento. Quando o seu livro
for aberto novamente no Excel no
seu PC, os dados são apresentados
no tipo de letra original.
v Formatos de números. Os números
formatados utilizando a função
de formatação condicional do
Microsoft Excel 2007 Versão 6.1
são apresentados em formato de
número.
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v Fórmulas e funções. Se um ficheiro

do Excel possuir uma função não
suportada pelo Excel Mobile,
a função é removida, sendo
apresentado apenas o valor da
função. As fórmulas que se seguem
também são convertidas para
valores: fórmulas introduzidas
como uma gama ou com uma
gama de argumentos, por exemplo,
=SUM({1;2;3;4}); fórmulas com
referências de ligação externas
ou com uma referência de gama
de intersecção; e fórmulas com
referências além da linha 16384 são
substituídas por #REF!

v Definições de protecção. A maioria

Programas

das funções de protecção de livros e
folhas de cálculo é desactivada, mas
não removida. Contudo, o suporte
da protecção com palavra-passe foi
removido. Os livros protegidos por
palavra-passe ou os livros com uma
ou mais folhas de cálculo protegidas
por palavra-passe não podem ser
abertos. Deve remover a protecção
de palavra-passe no Excel no PC e
depois fazer a sincronização para
abrir o ficheiro no equipamento.
v Definições de zoom. Não são
mantidas. O Excel suporta uma
definição de zoom por folha de
cálculo, enquanto as definições de
zoom do Excel Mobile são aplicadas
a todo o livro.
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Programas
v Nome das folhas de cálculo. Os

Programas

nomes atribuídos a folhas de cálculo
do mesmo livro são apresentados
com precisão, mas os nomes
referentes a outros livros, gamas,
por exemplo, ={1;2;3;4}, fórmulas
de gamas, ou gamas de intersecção
são removidas da lista de nomes.
Se um nome for removido da lista,
permanece em fórmulas e funções,
fazendo com que essas fórmulas
sejam resolvidas como “#NAME?”
Todos os nomes ocultos não
permanecerão ocultos.
v Definições AutoFilter. São
removidas. Contudo, poderá
utilizar o comando AutoFilter do
Excel Mobile para executar funções
semelhantes.

Se aplicar um AutoFilter a uma
folha de cálculo que faça com que
algumas linhas sejam ocultas, as
linhas permanecem ocultas sempre
que o ficheiro for aberto no Excel
Mobile. Utilize o comando Mostrar
para apresentar as linhas ocultas.
v Formatação de gráficos. Todos os
gráficos serão gravados da mesma
forma que são apresentados no
Excel Mobile. Os tipos de gráficos
não suportados são alterados
para um destes tipos suportados:
Coluna, Barra, Linha, Sectores
circulares, Dispersão e Área. As
cores de fundo, bem como as
linhas, etiquetas de dados, linhas de
tendência, sombreados, efeitos 3D,
eixos secundários e logaritmos são
desligados.
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v Funções da folha de cálculo. As

funções que se seguem não são
suportadas no Excel Mobile e são
removidas ou modificadas sempre
que abrir um livro no equipamento:
as folhas ocultas não se encontram
ocultas; os módulos VBA, as folhas
de macro e as folhas de diálogo
são removidos e substituídos por
uma folha de marcação; as caixas
de texto, objectos de desenho,
fotografias, listas, formatos
condicionais e controlos são
removidos; os dados de tabela pivot
são convertidos para valores.

Power Point
Mobile

Programas

Com o PowerPoint Mobile, pode abrir
e ver apresentações de diapositivos
criadas no seu PC em formato *.ppt e
*.pps com o PowerPoint '97 e superior.
Muitos elementos da apresentação
integrados nas apresentações de
diapositivos, tais como transições
entre diapositivos e animações, serão
apresentados no equipamento. Se as
apresentações forem apresentadas
como uma apresentação temporizada,
um dispositivo passará ao outro
automaticamente. Os links para URL
também são suportados.
Entre as funções do PowerPoint não
suportadas, incluem-se:
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v Notas. As notas escritas para os

diapositivos são estarão visíveis.
v Reorganizar ou editar diapositivos.
O PowerPoint Mobile é apenas um
utilitário de visualização.
v Formatos de ficheiro. Os ficheiros
criados em formato *.ppt anterior ao
PowerPoint '97 e os ficheiros HTML
em formato *.htm e *.mht não são
suportados.

Para iniciar uma apresentação
de diapositivos

Programas

1. Toque Iniciar > Programas >
PowerPoint Mobile.
2. Na lista da apresentação, toque na
apresentação de diapositivos que
pretende ver.
3. Toque no diapositivo actual para
passar para o diapositivo seguinte.

Se a apresentação for configurada
como uma apresentação de
diapositivos temporizada,
os diapositivos irão avançar
automaticamente.

Para parar uma apresentação
de diapositivos
• Numa apresentação do PowerPoint
Mobile, toque > Terminar
apresentação.

Para passar entre
diapositivos
Pode passar para o diapositivo
seguinte se uma apresentação não
estiver configurada como uma
apresentação temporizada, voltar
ao diapositivo anterior, ou passar
para qualquer diapositivo fora da
sequência.
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1. Toque Iniciar > Programas >
PowerPoint Mobile.
2. Abra a apresentação que pretende
visualizar.
3. Toque > Seguinte ou Anterior,
ou toque Ir para o diapositivo e
toque no diapositivo que pretende
visualizar.

Nota
v Se tiver ampliado para ver

um diapositivo com maior
pormenor, não pode passar a
outro diapositivo até reduzir.
Tocar Seguinte ou Anterior pode
reproduzir uma animação num
diapositivo, em vez de passar a
outro diapositivo.

Sugestão
vB
 asta tocar no diapositivo actual

para passar para o seguinte.

Programas
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Explorador de
ficheiros

Programas

A aplicação Explorador de ficheiros
permite-lhe abrir uma janela do
explorador semelhante a um sistema
do Windows. A janela do explorador
permite-lhe navegar no seu telefone
para localizar pastas e ficheiros que
pretende.
Também pode, rapidamente, gerir,
eliminar, copiar ou editar quaisquer
ficheiros e pastas no seu telefone.
Pode criar novas pastas.
Se pretender ver os ficheiros ou pastas
no SafeStore ou na pasta do Cartão
de memória, toque .
Para ver os ficheiros ou pastas na
memória do telefone, toque.
Para ver um ficheiro na rede, toque.
Introduza o percurso do ficheiro e
prima OK.

Seleccione a categoria da pasta
(por defeito, designada Os meus
documentos) e de seguida a pasta que
pretende ver.

Messenger
Para utilizar o Windows Live
Messenger, deve possuir uma conta
Microsoft Passport™, uma conta
Hotmail ou uma conta de e-mail do
Microsoft Exchange. Se possuir uma
conta do Hotmail® ou MSN, já possui
uma conta Passport. Assim que obtiver
um Microsoft Passport ou uma conta
Microsoft Exchange, está pronto para
configurar a sua conta.
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Nota
v Deverá possuir uma conta

Microsoft .NET Passport ou uma
conta Hotmail para utilizar o
Windows Live Messenger. ISe tiver
um endereço do Hotmail.com ou
do MSN.com, já possui uma conta
Passport. Para obter uma conta
Passport, consulte http://www.
passport.com. Para obter uma
conta Hotmail, consulte http://
www. hotmail.com.

Programas

O Windows Live Messenger
proporciona as funções do
Windows Live Messenger no seu
equipamento móvel. Com o Windows
Live Messenger pode executar as
operações que se seguem::
v Enviar e receber mensagens
instantâneas.
v Ver quais os contactos que estão
online ou offline.
v Subscrever actualizações de estado
dos contactos seleccionados, para
saber quando estiverem online.
v Bloquear contactos, para que estes
não possam ver o seu estado ou
enviar-lhe mensagens.
Antes de poder utilizar o Windows
Live Messenger, deve ligar o seu
equipamento à Internet. Para
mais informações acerca de como
configurar uma ligação à Internet.
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Para iniciar o Windows Live
Messenger

Para adicionar ou eliminar
contactos

1. Toque Iniciar > Programas >
Messenger.

v Para adicionar um contacto, toque

Para ligar ou desligar
v Para fazer a sua ligação, toque Ligar.

Introduza o endereço de e-mail e a
palavra-passe da sua conta Passport
ou Hotmail, e toque Seguinte. O
processo de entrada poderá levar
vários minutos, dependendo da
velocidade da sua ligação.
v Para sair, toque Menu > Sair.
O seu estado passa para Offline.

Menu > Adicionar novo contacto,
e siga as instruções apresentadas
no ecrã.
v Para eliminar um contacto, toque no
nome do contacto, e prima Menu
> Opções de contacto > Remover
contacto.

Para enviar uma mensagem
instantânea

Programas

1. Toque no contacto ao qual pretende
enviar a mensagem.
2. Introduza a sua mensagem na área
de introdução de texto na base do
ecrã, e toque Enviar.
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Para bloquear ou
desbloquear contactos

Para alterar o seu nome de
apresentação

v Para bloquear um contacto,

v Toque no seu próprio nome no topo

impedindo-o de ver o seu estado e
de lhe enviar mensagens, toque no
contacto, prima Menu > Opções de
contacto > Bloquear contacto.
v Para desbloquear um contacto,
toque no nome do contacto
bloqueado, prima Menu >
Desbloquear contacto.

Para verificar o seu estado do
Messenger

da página, e prima Alterar aspecto.
Introduza a sua mensagem pessoal
e toque Concluído.

Para obter ajuda adicional
acerca do Windows Live
Messenger
v No Windows Live Messenger, toque

Iniciar > Ajuda.

v Toque no seu próprio nome no topo

Programas

da página. O seu estado é actual é
apresentado na lista apresentada
por um ponto marcado.
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Notas
As notas ajudam-no a captar
rapidamente pensamentos, questões,
lembretes, listas de tarefas e notas de
reuniões. Pode criar notas manuscritas
e notas digitadas, gravar notas de voz,
converter notas escritas em texto para
uma melhor leitura, e enviar notas
para outras pessoas.

Introduzir informações em
Notas

Programas

Pode introduzir texto digitado
utilizando o teclado do ecrã ou
software de reconhecimento de
escrita. Também pode utilizar a
stylus para escrever ou desenhar
directamente no ecrã. Em
equipamentos que suportam a
gravação, pode criar uma gravação
individual ou integrar uma gravação
numa nota.

Para configurar o modo de
introdução de Notas
predefinido
Se adicionar frequentemente
desenhos às suas notas, pode achar
conveniente definir Escrita como
modo de introdução predefinido. Se
preferir texto digitado, seleccione
Escrita.
1. Toque Iniciar > Programas > Notas.
2. Na lista de notas, toque Menu >
Opções...
3. Na caixa de modo Predefinido,
toque uma das opções que se
seguem:
v Escrita, se pretender desenhar ou
introduzir texto manuscrito numa
nota.
v Digitar, se pretender criar uma nota
digitada.
4. Toque OK.
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Para criar uma nota
1. Toque Iniciar > Programas > Notas.
Na lista de notas, toque Novo.
2. Toque na seta do Selector de
introdução junto ao ícone do
método de introdução na barra
do menu, toque no método
de introdução que pretende, e
introduza o seu texto.
3. Se a seta do selector de introdução
não for apresentada, prima o ícone
do método de introdução.
4. Quando terminar, toque OK para
voltar à lista de notas.

Tarefas
Utilize as Tarefas para registar
aquilo que necessita de fazer. Uma
tarefa pode decorrer uma vez ou
repetidamente (recorrente). Pode
definir lembretes das suas tarefas,
e pode organizá-las utilizando
categorias.
As suas tarefas são apresentadas na
lista de tarefas. As tarefas antigas são
apresentadas a vermelho.

Para criar uma tarefa

Programas

1. Toque Iniciar > Programas >
Tarefas.
2. Toque Menu > Nova Tarefa.
3. Introduza o assunto da tarefa, e
preencha as informações como
datas de início e de fim, a prioridade,
etc..
4. Quando terminar, toque OK.
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Nota
v Pode criar facilmente uma tarefa

curta, por tipo de tarefa. Basta
premir Toque aqui para adicionar
uma nova caixa de tarefa,
introduzir o assunto, e premir
ENTER. Se a caixa de introdução
de tarefas não estiver disponível,
toque Menu > Opções e seleccione
a caixa de verificação da barra de
entrada Mostrar tarefas.

Para alterar a prioridade de
uma tarefa
Antes de poder ordenar tarefas por
prioridade, é necessário especificar um
nível de prioridade de cada tarefa.
1. Toque Iniciar > Programas >
Tarefas.
2. Toque na tarefa cuja prioridade
pretende alterar.
3. Toque Editar e, na caixa de
Prioridade, toque no nível de
prioridade.
4. Toque OK para voltar à lista de
tarefas.

Programas

Nota
vP
 or defeito, todas as novas tarefas

possuem uma prioridade Normal.
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Para predefinir um lembrete
para todas as tarefas
Pode activar automaticamente um
lembrete referente a todas as novas
tarefas que criar.
1. Toque Iniciar > Programas >
Tarefas.
2. Toque Menu > Opções...
3. Seleccione a caixa de verificação
Configurar lembretes.
4. Toque OK para voltar à lista de
tarefas.

Nota
vP
 ara que os lembretes sejam

1. Toque Iniciar > Programas > Tarefas.
2. Toque Menu > Opções.
3. Seleccione a caixa de verificação
Mostrar datas de início e devidas.
4. Toque OK.

Para localizar uma tarefa
Sempre que possuir uma lista de
tarefas longa, pode apresentar um
subconjunto de tarefas ou ordenar a
lista para encontrar rapidamente uma
tarefa específica.
1. Toque Iniciar > Programas >
Tarefas.
2. Na lista de tarefas, execute um dos
procedimentos que se seguem:

Programas

efectuados, as novas tarefas
devem ter datas devidas.

Para mostrar as datas de
início e devidas na lista de
tarefas

131
KS20_Open_Portugal_0318_���.indd131 131

2008.3.19 5:40:10 PM

Programas
v Ordenar a lista. Toque Menu >

Ordenar por, e toque numa opção
de ordenação.
v Filtrar a lista por categoria. Toque
Menu > Filtrar, e toque na categoria
que pretende apresentar.

Nota
v Para filtrar ainda mais as suas

tarefas, toque Menu > Filtrar
> Tarefas Activas ou Tarefas
Terminadas.

PSNotes
O PSNote é um editor de introdução
multimédia com reconhecimento
de escrita para Pocket PC. Pode
introduzir texto manuscrito (em
Inglês, Francês, Alemão, Italiano ou
Espanhol, dependendo da instalação),
em diversos estilos (convertido
imediatamente em texto digital),
desenho, imagens, vídeo ou som,
e enviá-lo por e-mail, SMS ou MMS.
ferramentas standard que executam
apenas uma acção.

Programas
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• O conteúdo da barra de
ferramentas muda, dependendo se
está a trabalhar num:
- documento de texto:
menu ferramentas largura da pen
envio
cor da pen

gravar

zoom

estilo
tipo de introdução

- ou num desenho:
menu ferramentas largura da pen
envio
cor da pen

gravar

zoom

estilo
tipo de introdução

- ou num item multimédia:

gravar

substituir
reproduzir

zoom

tipo de introdução

v Toque Menu>Ficheiro>Novo, para

criar um novo documento.
v Pode escrever a nota e tocar
em Menu>Ficheiro>Gravar ou
Ficheiro>Gravar como(Pode
seleccionar o formato de
documentos Microsoft Word ou
RTF.) para gravar o documento.
Para mais informações, toque
Menu>Ajuda; serão apresentadas
algumas sugestões adicionais.

Escrever texto
Existem 6 modos de introdução
diferentes, para estilos de escrita
diferentes.
v Toque Menu>Introduzir>Texto> e
seleccione o tipo de introdução na
barra de ferramentas.

Programas

menu ferramentas
envio

Novo documento
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Programas
Para alterar o tipo de letra

Inserir imagens

v Toque Menu>Opções>separador

Toque Menu>Inserir>Imagem para
inserir uma imagem como fundo do
desenho.

Avançadas.
v Para utilizar um novo tipo de letra,
abra a lista desenrolável e seleccione
o novo tipo de letra.
v Para inserir a data e hora actual
automaticamente no seu
documento, toque>Menu>Inserir
Hora/Data..

Inserir Multimédia
Toque Menu>Inserir>Filmes para
inserir um item multimédia a partir
de um ficheiro, abra as opções no
utilitário de tipo de introdução.

Programas

Fazer desenhos

Nota

Pode fazer desenhos na zona de
escrita ou no topo de uma página
inserida.
v Toque Menu>Inserir>Desenho.
v Para seleccionar uma cor utilizada
num desenho, toque num utilitário
formas na barra de ferramentas.

vO
 s itens multimédia podem ser

enviados por e-mail ou MMS.
Toque Menu>Inserir>Áudio para
inserir um ficheiro de som.
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Para cortar/copiar uma área
completa

Para utilizar o seu dicionário
pessoal

v Para cortar/copiar uma parte de um

v Toque Menu>Opções>separador

texto ou desenho, seleccione essa
parte (clique duas vezes ou arraste
para texto ou desenhos).

Para alterar o nível de zoom
v Toque Menu>Zoom ou o utilitário

de zoom. Pode definir o nível de
zoom (entre 25% e 200%).

Dicionário.
v Digite a palavra que pretende
introduzir na caixa de texto do Word.
Para digitar uma palavra, abra a lista
SIP e seleccione a opção do teclado.
Para escrever uma palavra, abra a
lista SIP e seleccione uma opção de
introdução com a stylus.
v Toque no botão Adicionar para
introduzir essa palavra no seu
dicionário pessoal.
A palavra irá, então, ser apresentada
na lista Dicionário.
Programas
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Programas
Nota
v Quando a sua escrita for

reconhecida, a zona de introdução
é limpa automaticamente. É
necessário escrever nitidamente.
Deixe espaço razoável entre letras
e palavras, evitando palavras
sobrepostas, ou muito espaço
entre palavras.
v Ligue o cabo USB ao PC.

Partilha de Ligãção a
Internet
Programas

Nota
v Requer software ActiveSync,

versão 4.5 ou superior.

v Toque Iniciar>Programas>Partilha

de Ligãção a Internet.

v Configure a ligação USB ao PC ou

PAN Bluetooth
v Configure a ligação de rede ao APN
correspondente
v Toque Ligar e Tecla Virtual Esquerda
na base
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v O indicador de ligação de dados

(G/ E/ 3G/ H) é apresentado sempre
que a activação PDP for executada
com êxito.

Nota
vR
 equisitos de sistema operativo

no seu PC: Windows XP SP2 ou
superior.

Ligação do Modem
Nota
v O estado do link do modem deve

estar “Activo” para configurar a
ligação telefónica à rede através
de usb.

Auto perfil
O perfil da rede Internet, MMS, Java,
e-mail definido automaticamente em
função do cartão SIM.
Programas
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Programas
v Ligue o cabo USB ao PC.
v Toque Iniciar>Programas> Ligação

Modem

v Configurar a ligação a USB
v Toque Activar e Tecla Virtual

Esquerda na base.

v Verifique se o estado foi alterado

para Activo no ecrã.

Nota
v Requisitos de sistema operativo

no seu PC: Windows XP SP2 ou
superior.
v Deve instalar o driver do modem
LG do CD para utilizar um
dispositivo como modem externo.

Programas
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Definições
Definições do
telefone
Pode editar as definições gerais
relacionadas com a recepção e
realização de chamadas.

Telefone
SOS
v Tipo: Esta opção especifica o modo

das teclas utilizado sempre que
premir as teclas.(Tons contínuos/
Tons breves/Desligado)

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

Serviços
Para aceder às definições de um
serviço, seleccione o mesmo na lista
que se segue e seleccione "Obter
definições".

Definições

de alerta de chamadas recebidas.
Pode seleccionar entre [Toque],
[Toque progressivo], [Tocar uma
vez], [Vibrar], [Vibrar e tocar], [Vibrar
e depois tocar], [Nenhum].
v Toque: Permite seleccionar o toque
das chamadas de voz recebidas.

v Tecl. num.: Permite definir o tom
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Definições

Definições

Barramento de chamadas

ID do autor da chamada

Permite restringir as chamadas : Todas
as chamadas de saída/Chamadas
internacionais de saída/Chamadas
internacionais de saída excepto para
o país de origem/Todas as chamadas
de entrada/ Chamadas de entrada em
roaming.
Para editar as definições de
barramento de chamadas móveis,
necessita de uma palavra-passe.
Poderá obter a sua palavra-passe de
barramento junto do seu fornecedor
de serviços, com a subscrição deste
serviço de rede.
O barramento de chamadas afecta
todas as chamadas de voz e de dados,
excepto chamadas de emergência.

Passe para "Todos" para mostrar o seu
número a todas as pessoas a quem
ligar, "Ninguém" para o ocultar, ou
"Apenas a contactos" para mostrar o
seu número apenas quando ligar a
partir dos seus contactos.

Reencaminhamento de Chamadas
Permite-lhe reencaminhar as suas
chamadas recebidas para outro
número de telefone.

Chamada em Espera
Para ser avisado acerca da recepção
de chamadas durante uma chamada,
seleccione Avisar.
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Mensagens de Voz e de Texto

Rede

Quando inserir o seu cartão SIM no
seu telefone, ele detecta e configura
automaticamente os seus servidores
de correio de voz e de SMS, por
defeito. Porém, poderá ver as
definições se assim o desejar.
Também pode ver os seus números de
correio de voz, tocando Correio de voz
no ecrã de Marcação rápida.

Permite seleccionar o tipo de rede, o
modo de selecção da rede e indicar
quando o telefone for utilizado numa
Micro-rede celular.

Marcação Fixa

A rede actual é apresentada no campo
Rede actual.

Selecção de rede
Permite definir como escolher entre
diferentes redes disponíveis, por
exemplo em viagem.
v Manual: Permite-lhe ser você
mesmo a seleccionar a rede.
Desloque-se até à rede que
pretende e toque OK.

Definições

Você pode corrigir a marcação
especificada telefone Somente
números. Esta informação É guardada
no idioma do cartão USIM. Você
Deve digitar seu código PIN2 para
Autenticação.

Rede actual
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Definições
Sugestão
v A selecção Manual pode ser

útil sempre que souber que
determinada rede é mais
económica do que outra, ou que
proporciona uma transmissão de
dados mais rápida.

v Automático: Permite-

lhe seleccionar a rede
automaticamente.

Redes preferidas

Definições

Toque no separador Rede > Definir
redes (a obtenção das definições pode
levar alguns minutos). Seleccione uma
rede e redefina a ordem de prioridade
de utilização de redes, tocando Mover
para cima ou Mover para baixo.

Banda
Automático, UMTS, GSM 900/1800,
GSM 1900

Segurança
Você pode alterar o PIN2, que é
Marcação Função utilizada para fixo.

Definir a data e hora
Para definir a hora, toque
Definições>separador
Sistema>Relógio e alarmes>separador
Hora.
Seleccione a sua localização, hora,
minutos e segundos para alterar as
definições de hora.
Toque na seta para baixo do campo
Data para mostrar um calendário e
seleccionar a data actual. Sempre que
estiver de visita, pode definir a outra
data e hora do local onde se encontra
de visita.
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Definir os alarmes
Para definir os alarmes, Definições
> Sistema > Relógio e alarmes
> Alarmes. Permite definir até 3
alarmes. Toque Descrição, introduza
uma descrição e toque no dia da
semana que pretende. Também pode
definir o som do alarme.

Sons e Notificações
Para definir os sons e avisos
de acções

Definições

1. Toque Iniciar > Definições > Pessoal
> Sons e Notificações
2. No separador Sons, seleccione a
forma como pretende ser avisado,
seleccionando as caixas de
verificação correspondentes.
3. No separador Avisos, em Evento,
toque no nome de um evento e
seleccione a forma como pretende
ser avisado, seleccionando as caixas
de verificação correspondentes.
Pode seleccionar entre diversas
opções, como por exemplo som
especial, uma mensagem ou luz
intermitente.

143
KS20_Open_Portugal_0318_���.indd143 143

2008.3.19 5:40:12 PM

Definições
Bloquear

Definições

O seu equipamento possui dois tipos
de segurança. Pode proteger o seu
telefone contra uma utilização não
autorizada, definindo um tipo de
palavra-passe designado PIN (número
de identificação pessoal). Além disso,
pode evitar o acesso não autorizado
a qualquer parte do equipamento,
utilizando uma protecção com
palavra-passe.
O seu primeiro PIN irá ser-lhe
fornecido pelo seu fornecedor de
serviços móveis; posteriormente,
poderá alterar o PIN.
Pode criar a sua própria palavra-passe
quando começar a utilizar o seu
equipamento.

Para proteger o seu telefone
com um PIN
1. No teclado do telefone, toque
Menu> Definições > Bloquear.
2. Toque Pedir PIN quando o telefone
for utilizado.
3. Para alterar o PIN a qualquer
momento, toque Alterar PIN.

Sugestão
vA
 s chamadas de emergência

podem ser realizadas a qualquer
momento, sem necessidade de
introduzir um PIN.
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Para proteger o seu
equipamento com uma
palavra-passe

Definições

Pode ajudar a manter os seus dados
mais seguros, pedindo uma palavrapasse sempre que o equipamento for
ligado.
1. Toque Iniciar > Definições > Pessoal
> Bloquear.
2. Seleccione a caixa de verificação
Pedir se o equipamento não for
utilizado durante, e, na caixa do
lado esquerdo, seleccione quanto
tempo o seu equipamento deve
estar desligado antes de ser
pedida a palavra-passe. Na caixa
de introdução da palavra-passe,
seleccione o tipo de palavra-passe
que pretende utilizar. Introduza
a palavra-passe e, se necessário,
confirme a palavra-passe.

Se o seu equipamento estiver
configurado para ligar a uma rede,
utilize uma palavra-passe forte para
ajudar a proteger a segurança da
rede.
3. No separador Sugestão, introduza
uma expressão que irá ajudá-lo a
recordar-se da sua palavra-passe,
mas que não permitirá a terceiros
adivinhar a sua palavra-passe. A
sugestão será apresentada depois
de introduzir a palavra-passe errada
quatro vezes.
4. Toque OK. Da próxima vez que ligar
o equipamento, irá ser-lhe pedido
para introduzir a sua palavra-passe.
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Definições
Nota
v De cada vez que introduzir uma

palavra-passe errada, o período
de tempo que o equipamento
leva a responder será cada vez
mais prolongado, até que o
equipamento parece não estar a
responder.
Se esquecer a sua palavra-passe,
deve seguir as instruções no seu
manual do utilizador para eliminar
a memória antes de poder aceder
ao seu equipamento.

Para alterar a sua palavrapasse

Definições

1. Toque Iniciar > Definições >
Pessoal > Bloquear. Irá pedir-lhe
para introduzir a sua palavra-passe
actual.
2. Na caixa palavra-passe, introduza a
sua nova palavra-passe.
3. No separador Sugestão, introduza
uma expressão que irá ajudá-lo a
recordar-se da sua nova palavrapasse, mas que não permitirá a
terceiros adivinhar a sua palavrapasse. A sugestão será apresentada
depois de introduzir a palavra-passe
errada quatro vezes.
4. Toque OK.
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Para mostrar as informações
do proprietário no ecrã Hoje

v Para mostrar as informações do

proprietário no ecrã Hoje, toque
Iniciar > Definições > Pessoal
> Hoje. No separador itens,
seleccione a caixa de verificação
Informações do proprietário.

Definições

Ter os seus contactos no ecrã
Hoje no arranque permite-lhe
uma identificação mais fácil do
equipamento, em caso de perda.
1.Toque Iniciar > Definições > Pessoal
> proprietário.
2. No separador Opções, seleccione a
caixa de verificação informações de
identificação.
3. No separador Opções, seleccione
a caixa de verificação Notas se
pretender adicionar texto adicional,
como por exemplo: Recompensa a
quem o encontrar.
4. No separador Notas, introduza o
texto adicional.

Sugestão
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Definições
Hoje
Definições do ecrã hoje
O ecrã Hoje apresenta os
compromissos futuros, as tarefas
activas, e as informações acerca das
mensagens de e-mail.

Para sincronizar o ecrã Hoje

Definições

1. Toque Iniciar > Definições >
Pessoal > Hoje.
2. No separador Aspecto, seleccione o
tema de fundo que pretende aplicar
ao ecrã Hoje.
3. No separador Itens, seleccione
os itens que pretende que sejam
apresentados no ecrã Hoje.

Sugestão
vP
 ara alterar a ordem dos itens

apresentados no ecrã Hoje, toque
no item, e toque Mover para cima
ou Mover para baixo.

Para adicionar a sua própria
imagem de fundo
Pode utilizar as suas próprias
fotografias como imagem de fundo no
ecrã Hoje.
1. Toque Iniciar > Definições >
Pessoal > Hoje.
2. Seleccione a caixa de verificação
Utilizar esta fotografia como fundo,
e toque Procurar para ver uma lista
dos seus ficheiros de fotografia.
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3. Toque no nome do ficheiro da
fotografia que pretende utilizar.
4. Toque OK.

Para definir as opções de
apresentação de
compromissos no ecrã Hoje

dia apresentado.

Para definir as opções de
apresentação de tarefas no
ecrã Hoje
Se possuir um grande número de
tarefas, pode desejar especificar o tipo
de tarefas apresentadas no ecrã Hoje.
1. Toque Iniciar > Definições >
Pessoal > Hoje.
2. Toque no separador itens.
3. Seleccione Tarefas e toque Opções.
v Seleccione o tipo de tarefas que
pretende que sejam apresentadas
no ecrã Hoje.
v Na lista de Categorias, seleccione
se pretende mostrar apenas as
tarefas atribuídas a uma categoria
específica ou mostrar todas as
tarefas.

Definições

Se possuir um grande número
de compromissos, pode desejar
especificar o tipo de compromissos
apresentados no ecrã Hoje.
1. Toque Iniciar > Definições >
Pessoal > Hoje.
2. Toque no separador itens.
3. Seleccione Calendário e toque
Opções.
v Seleccione compromisso Seguinte
para mostrar apenas o compromisso
seguinte dos seus compromissos,
ou compromissos futuros para
mostrar diversos compromissos.

v Elimine o ecrã de eventos de todo o
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Definições
Relógio e Alarmes
Hora
Pode ver a hora, dia da semana e data.
No menu iniciar, toque Definições
> Sistema > Relógio e Alarmes >
separador Hora.

Toque na hora, minutos ou segundos,
de seguida toque na seta para cima ou
para baixo para alterar as definições
de hora.
Toque na seta para baixo no campo de
Data para mostrar um calendário.
Toque num dia do calendário para
seleccionar a data actual.
Pode tocar na seta para a direita ou
para a esquerda no topo do calendário
para se deslocar para trás ou para a
frente no calendário.

Alarme

Definições

Toque na janela do Relógio>toque
Alarmes.
Toque numa caixa de verificação
do lado esquerda e configure o dia
da semana e o relógio cujo alarme
pretende activar.
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Memória
Pode ser necessário parar um
programa se ficar instável ou se a
memória de programas for reduzida.

Principal

Mais
Mostrar o relógio na barra de título de
todos os programas.

Definições

Toque <Descrição> e introduza uma
descrição do alarme, e toque no(s)
dia(s) da semana que pretende.
Toque para definir as opções do
alarme, tais como Reproduzir som
e Mostrar mensagem, e toque no
campo de hora para definir a hora do
alarme a tocar.

Pode ver o volume de memória
disponível.
v Toque Iniciar > Definições >
Sistema > Memória.
No separador Principal, é
apresentado o volume de memória
atribuído ao armazenamento
de ficheiros e de dados, face ao
armazenamento de programas, bem
como a memória em utilização face à
memória disponível.

151
KS20_Open_Portugal_0318_���.indd151 151

2008.3.19 5:40:13 PM

Definições
Cartão de memória

Programas em execução

Poderá ver a memória disponível num
cartão de memória inserido no seu
equipamento.
1. Toque Iniciar > Definições >
Sistema > Memória.
2. Toque no separador Cartão de
memória.

Na maioria dos casos, os programas
fecham automaticamente para libertar
a memória necessária; porém, pode
fechar os programas manualmente, se
assim preferir.
1. Toque Iniciar > Definições >
Sistema > Memória > Programas
em execução.
2. Na lista de programas a serem
executados, toque no programa que
pretende fechar, e toque Parar.

Sugestão
v Se tiver introduzido anteriormente

mais de um cartão de memória,
toque na caixa da lista e de seguida
no cartão de armazenamento
cujas informações pretende ver.

Definições
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Alimentação

Pode verificar a carga de bateria
restante.

Para verificar a carga da bateria
v Toque no ícone do nível da bateria

Bateria

Definições

O seu equipamento possui uma
bateria de polímeros de iões de
lítio (Li-ion) recarregável. O seu
equipamento foi concebido para
utilizar apenas acessórios e baterias
originais especificados pelo fabricante.

( ) no ecrã Hoje.
v Toque Iniciar > Definições >
Sistema.
Pode definir se pretende que o
telefone passe ou não ao modo de
espera depois de decorrido o período
de tempo especificado, quando o
telefone estiver inactivo e a bateria
principal estiver a ser utilizada como
fonte de alimentação, ou quando
estiver ligado a alimentação externa.
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Definições
Avançados
v Ligada em alimentação da :

Desligar o equipamento se não
for utilizado durante 1, 2, 3, 4, 5
minutos.
v Ligada em alimentação da :
Desligar o equipamento se não for
utilizado durante 1, 2, 5, 10, 15, 30
minutos.

Nota
vA
 o premir e soltar a tecla ligar,

irá obrigar o seu equipamento a
entrar em modo de espera ou a
retomar.

Pode ajustar o tempo de iluminação e
o brilho da iluminação.

Utilizado durante

Definições

Pode reduzir o consumo de energia,
desligando a retroiluminação do ecrã
e dos botões. Ao premir ligeiramente,
poderá alterar entre o modo de
espera e o modo de acordar. No modo
de espera, a retroiluminação será
completamente desligada.
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No separador dos botões, especifique
se a retroiluminação dos botões se
desliga automaticamente, se não for
utilizado por um período de tempo
especificado.

Bluetooth
Para definir as configurações
do bluetooth
Toque Iniciar>Definições>
r ligações>Bluetooth
O Bluetooth permite a dispositivos
móveis, periféricos e computadores
compatíveis nas suas proximidades
comunicar directamente entre si,
sem fios. Este telefone suporta a
conectividade Bluetooth integrada,
que permite ligá-los a auriculares
Bluetooth compatíveis, aplicações
informáticas, e outros.

Definições

Para ajustar as definições de
retroiluminação:
1. No menu Iniciar, toque Definições.
2. No separador Sistema, toque
Retroiluminação. No separador
Com bateria, especifique se
o telefone desliga ou não a
retroiluminação automaticamente,
se não for utilizado pelo período de
tempo especificado.
No separador Com alimentação
externa, especifique se o telefone
desliga ou não a retroiluminação
automaticamente, se não for utilizado
pelo período de tempo especificado,
quando ligado a uma fonte de
alimentação externa.
No separador Brilho, seleccione o
nível de brilho.
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Definições
Nota
v Se utilizar um pcsync através de

Bluetooth, pode trocar os dados
apenas na lista telefónica.
v Quando receber dados de outro
dispositivo Bluetooth, o telefone
pede uma confirmação. Depois
de confirmar a transferência, o
ficheiro é copiado para o seu
telefone.
v Poderá especificar a pasta
partilhada em definições
Bluetooth->serviços>Transferência de ficheiros>avançadas.

Geral
v Perfil actual: Pode gravar as

diferentes definições bluetooth com
um nome de perfil diferente.
v Estado do: Ligar/Desligar
Bluetooth.

Acessibilidade
Identificações do equipamento
v Nome: O nome é apresentado

no dispositivo remoto durante o
processo de emparelhamento.
v Endereço: Apresenta o endereço
bluetooth.

Definições
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Acessibilidade

Serviços

v Permitir a ligaçaão de outros

Permite definir a configuração de
cada um dos perfis bluetooth (FTP,
troca de vCard, porta de série, PAN,
Mãos-livres, servidor de acesso ao livro
de endereços, servidor de ligação de
acesso telefónico, sinc PIM)

Modos Bluetooth
O Bluetooth do seu equipamento
funciona de três modos diferentes:
v Ligado: O Bluetooth está ligado
e pode utilizar as funções do
Bluetooth.

Definições

dispositivos ligar-se
Todos os dispositivos/apenas
dispositivos emparelhados: Permite
seleccionar se pode emparelhar outro
dispositivo com o seu ou não. Todos os
dispositivos significa que o dispositivo
remoto pode emparelhar com o seu,
caso a autenticação/autorização
seja realizada com êxito. Apenas
dispositivos emparelhados significa
que o dispositivo remoto pode
encontrá-lo, mas não pode descobrir
quaisquer serviços.
v Os outros dispositivos podem
identificar-me: Se não pretender
que outros dispositivos possam
descobri-lo, anule a selecção desta
caixa.
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Definições
v Desligado: O Bluetooth está

desligado. Neste modo, não pode
enviar nem receber informações
utilizando o Bluetooth.
Pode pretender desligar sempre
o rádio, de modo a economizar
bateria, ou em situações em que a
utilização de rádio é proibida, como
por exemplo a bordo de aviões ou
em hospitais.
v Visível: O Bluetooth está ligado,
e todos os outros equipamentos
com Bluetooth num alcance de
10 metros podem detectar o seu
equipamento.

Nota
vP
 or defeito, o Bluetooth está

desligado. Se o ligar, e depois
desligar o seu equipamento, o
Bluetooth também se desliga.
Quando ligar novamente o seu
equipamento, o Bluetooth liga-se
automaticamente.

Definições
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Para tornar o seu
equipamento visível
1. No seu equipamento, toque Iniciar >
Definições > Ligações > Bluetooth.
2. Seleccione as caixas de verificação
Bluetooth ligado e Tornar este
equipamento visível a outros
dispositivos.
3. Toque OK.

Nota
vS
 eleccionar a caixa de verificação

Tornar este equipamento visível a
outros dispositivos também liga o
Bluetooth.

Parcerias Bluetooth

Definições

Uma parceria Bluetooth é uma
relação que pode criar entre o seu
equipamento e outro dispositivo
com Bluetooth, de modo a trocar
informações de forma segura.Criar
uma parceria entre dois dispositivos
pressupõe a introdução do mesmo
número de identificação pessoal
(PIN) ou código nos dois dispositivos.
A criação de uma parceria entre
dois dispositivos é um processo que
decorre uma única vez. Quando for
criada uma parceria, os dispositivos
podem reconhecer a parceria e trocar
informações sem ter que introduzir
novamente o PIN. Certifique-se de que
os dois dispositivos se encontram num
alcance de 10 metros, e o Bluetooth
está ligado e em modo visível.
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Definições
Para criar uma parceria Bluetooth
1. No seu equipamento, toque Iniciar >
Definições > Ligações > Bluetooth.
2. Toque no Gestor Bluetooth->Novo
3. Existem aplicações Bluetooth,
e pode seleccionar aquela que
pretende utilizar.

Para aceitar uma parceria
Bluetooth
1. Certifique-se de que o Bluetooth
está ligado e visível.
2. Toque Sim quando lhe for pedido
para estabelecer uma parceria com
o outro equipamento.

3. Introduza um código (o mesmo
código introduzido no dispositivo
que pediu a parceria) para
estabelecer uma ligação segura.
O código deve ter entre 1 e 16
caracteres.
4. Toque Iniciar.
5. Toque Terminar. A partir daqui pode
trocar informações com o outro
dispositivo.

Nota
vS
 e tocar iniciar>Ajuda na janela de

definições bluetooth, pode utilizar
a Ajuda para ver os detalhes dos
perfis Bluetooth.

Definições
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USB para PC
Permite seleccionar a ligação USB ao
PC.
Active USB ou armazenamento de
massa USB.

Para utilizar o armazenamento
de massa USB

1. Toque Iniciar>Definições>Ligações>
USB para PC.
2. Seleccione o armazenamento de
massa USB.
3. Toque OK

Ligações

Definições

O seu dispositivo está equipado com
potentes funções de rede, que lhe
permitem ligar à Internet através de
redes HSDPA(High Speed Downlink
Packet Access), EDGE(Enhanced
Data rates for Global Evolution),
GPRS (General Packet Radio Service),
modem Bluetooth ou rede WLAN.
Pode configurar as ligações à
Internet ou a uma rede da empresa
para navegar na Internet, e trocar
mensagens de e-mail ou instantâneas.
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Definições
Para ligar à Internet através
de ligações predefinidas.

Nota
v O seu telefone já tem os elementos

1. Toque Iniciar > Definições >
Ligações > Ligações > Avançadas.
2. Toque em Seleccionar Redes.
3. Na lista Programas que ligam
automaticamente à Internet devem
fazer a ligação utilizando, seleccione
o item correspondente.
4. Toque OK.
5. Para concluir o assistente de ligação,
prima OK.

necessários para ligar à Internet
por defeito.
Por isso, poderá não ter que alterar
estas definições de ligação.

Definições
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Para ligar à Internet utilizando
o Meu ISP
1. Obtenha as informações que se
seguem do seu ISP:
v Número de telefone do servidor ISP
v Nome do utilizador
v Palavra-passe
v Nome do ponto de acesso
(necessário para ligações GPRS)
2. Toque Iniciar > Definições >
Ligações > Ligações.
3. Toque Adicionar uma nova ligação
por modem.
4. Introduza o nome da ligação.

5. Seleccione um modem na lista. Por
exemplo, se pretender utilizar a rede
com serviços de pacotes, seleccione
Linha Celular (GPRS,3G,HSDPA).
6. Toque Seguinte.
7. Termine o assistente de ligação,
introduzindo as informações
necessárias e toque Finalizar.
8. Toque o separador Avançadas >
Seleccione Redes.
9. Na lista Os programas que ligam
automaticamente a uma rede
privada devem fazer a ligação
utilizando, seleccione O meu ISP e
toque OK.
Definições

163
KS20_Open_Portugal_0318_���.indd163 163

2008.3.19 5:40:15 PM

Definições
Nota
v Para ver informações adicionais

de qualquer ecrã, prima Ajuda.
Para modificar as suas definições
de ligação, toque Gerir ligações
existentes, no ecrã Ligações, e
feche o assistente de ligação.
v Se tiver 2 ou mais ligações no Meu
ISP, Escolher Auto é seleccionada
automaticamente.
Se pretender alterar de Escolher
Auto para a ligação preferida,
toque Gerir ligações existentes
do Meu ISP, seleccione ligação
preferida, e prima OK.

Para repor ao modificar as
definições da placa de rede
do seu equipamento

Definições

1. Iniciar > Definicoes > separador >
Ligações separador Wi-Fi.
2. Seleccione o separador
Adaptadores de rede.
3. Na lista A minha placa de rede liga a,
seleccione o item correspondente:
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v Se pretender fazer a ligação à

6. No separador Nome dos servidores,
configure as definições DNS e
WINS. Os servidores que requerem
a atribuição de um endereço IP
também podem necessitar de
uma forma de mapear o nome dos
computadores para endereços IP.
O DNS e WINS são as opções de
resolução suportadas pelo seu
equipamento.

Nota
v Para ligar à Internet utilizando o

WLAN, "O meu ISP" deverá já existir
nas definições de ligação.

Definições

Internet utilizando o seu ISP ou
WLAN para procurar uma página
web com o Internet Explorer,
seleccione a Internet.
v Se pretender ligar a uma rede
privada e navegar na pasta
partilhada na rede com o Explorador
de Ficheiros, seleccione Emprego.
4. No campo Toque num adaptador
para alterar as definições, seleccione
o adaptador correspondente.
5. Quando seleccionar uma placa de
rede e entrar no ecrã de definições,
tem que configurar as definições
pedidas. No separador Endereço
IP, seleccione Utilizar endereço
IP específico, e introduza as
informações pedidas. Contacte o
seu ISP ou o seu administrador de
rede para obter o endereço IP, a
máscara de subrede, e a gateway
predefinida.
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Definições
Gestor sem fios
O Gestor sem fios permite-lhe gerir
ligações Wi-Fi à Internet e ligações
Bluetooth no seu equipamento.
Permite ao telefone ligar a redes sem
fios locais, ou aceder à Internet sem
fios. O Wi- Fi é mais rápido e tem um
maior alcance do que a tecnologia
sem fios Bluetooth.

v Toque Gestor sem fios no ecrã Hoje

ou Iniciar>Definições>Ligações.
v Para activar o Wi-Fi, toque Wi-Fi no
Gestor sem fios.

Definições

166
KS20_Open_Portugal_0318_���.indd166 166

2008.3.19 5:40:16 PM

Nota

Quando terminar a ligação Wi-Fi, pode
ver o nome da ligação (SSID) no Gestor
sem fios.
Para desactivar o Wi-Fi, toque
novamente Wi-Fi no Gestor sem fios.

Definições

É apresentada uma janela em pop-up
com os pontos de acesso disponíveis
próximo do utilizador.
v Pode seleccionar o ponto de acesso
ao qual tem autorização para
aceder, e tocar OK.
v De seguida, seleccione A Internet
para obter um serviço de Internet e
toque Ligar.

Se o seu fornecedor de serviços WiFi ou o seu administrador de rede
definir a encriptação WEP como
segurança de rede, deverá introduzir
o código WEP na janela pop-up.
Se a encriptação WEP não estiver
definida, esta janela pop-up não será
apresentada. Se não souber o código,
deverá contactar o Seu fornecedor
de serviços Wi-Fi ou administrador
de rede.
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Definições
Configurar as definições das
ligações Wi-Fi
Nota
Antes de poder definir as
configurações das ligações WLAN,
deverá pedir as definições de IP ao
seu fornecedor de serviços WLAN ou
ao seu administrador de rede.
vT
 oque Iniciar>Definições>Ligações

>toque Wi-Fi>Adaptadores de rede,
toque Adaptadores WiFi Samsung
2700S

v Se tocar em Utilizar endereço IP

atribuído pelo servidor, poderá
obter as definições IP atribuídas
automaticamente.

Definições
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Nota
Para evitar possíveis perdas de dados
do seu telefone, todos os serviços
sem fios como telefone, WLAN e
Bluetooth fecham automaticamente
sempre que a carga da bateria for
inferior a dois por cento.

v Se tocar em Utilizar endereço IP

Definições

específico, é necessário configurar
o endereço IP atribuído pelo seu
fornecedor de serviços WLAN ou
pelo seu administrador de rede.
v Introduza o endereço IP, a máscara
de subrede e a gateway predefinida.
v Toque em Nome dos servidores.
v Introduza o DNS e Alt DNS, WINS e
Alt WINS, se necessário.
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Acessórios
Existem vários acessórios disponíveis para o seu telefone. Poderá seleccionar estas
opções de acordo com as suas necessidades de comunicação pessoais.

Carregador de Viagem

Auricular estéreo e Microfone.

Este carregador
permite carregar a
bateria do telefone.

v Auricular

Bateria

Cabo de dados/CD
Acessórios

Permite conectar
o telemóvel ao PC
possibilitando a
troca de dados.

estéreo

Nota

v Utilize sempre acessórios LG
genuínos.
v O incumprimento deste
procedimento poderá anular a
garantia.
v Os acessórios poderão diferir de
região para região; contacte a
nossa empresa ou o agente de
serviços na sua região para mais
informações.

170
KS20_Open_Portugal_0318_���.indd170 170

2008.3.19 5:40:19 PM

Dados técnicos
Geral
Nome do produto: KS20
Sistema: GSM900/DCS1800/PCS 1900, WCDMA 2100
Peso: 92.5g(COM BATERIA), 65g(EXCLUINDO BATERIA)

Limite de temperatura
Máx: +55°C (normal)/+45°C (durante a carga da bateria)
Mín: -10°C

Dados técnicos
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Memo

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

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.

KS20 QRG 3P E_Orange_1121.indd 2

How to fold

Fold Quick Reference Guide
along the perforated line so
that the cover faces upwards
as illustrated below.
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PART OF THE PHONE
1

5

1. Earpiece
2. Touch Screen

KS20

3. Send Key

2

4. Nnavigation KEY
5. Internal camera lens

Quick Reference Guide
WELCOME AND THANK YOU FOR
CHOOSING LG MOBILE PHONE

6. End Key
3

6

4

For more details, please refer to the User Guide.

To start and stop synchronization
vTo synchronise Outlook information and other local

information on the PC, including media files, connect
your device to the PC using Bluetooth or a cable.
vIf you are synchronizing directly with Exchange
Server, you can use this connection to the PC to “pass
though” to the network, or you can synchronise without
connecting to the PC over a cellular or Wi-Fi network.
vIn ActiveSync, tap Sync. To end synchronization before
it completes, tap Stop. To change which information is
synchronised
1. In ActiveSync on the device, tap Menu > Options.
2. Do one or both of the following:
vSelect the check box for any items you want to
synchronise. If you cannot select a check box, you
might have to clear the check box for the same
information type elsewhere in the list.

KS20 QRG 3P E_Orange_1121.indd 3

v
Clear the check box for any items you want to stop

synchronizing.
3. To stop synchronizing with one PC completely, tap
the PC and tap Delete.

CAMERA
Do one of the following to display the camera capture
screen:
1. Press the c key to enter camera capture mode
directly. Or, tap the Multimedia icon, and then select
Camera menu.
2. Focus on the subject to capture the image, and then
press e or OK/Confirm key.
You can select the Internal camera or External camera
with tapping Camera Switch on the left down side.
3. You can save the picture automatically.
4. The photo is saved in the My Pictures folder. You can
find with tapping Pictures & Videos.
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VIDEO CAMERA
1. Select Video Camera menu. Once the settings are
displayed on the screen, you can scroll through them
touching the icons. Scroll to the setting you wish to
change, tap the screen and it will bring up the setting
values. Scroll to your preferred choice.
2. To start recording press c or OK/Confirm key. As soon
as it starts to record a timer will be displayed.

WINDOWS MEDIA
You can use Microsoft Windows Media Player 10
Mobile for Pocket PC to play digital audio and video files
that are stored on your device or on a network, such as
on a Web site.

PSNOTES
PSNnote is a multimedia input editor with handwriting
recognition for Pocket PC. You can enter handwritten
text (in English, French, German, Italian or Spanish,
depending on the installation) in various styles (that
is immediately converted into digital text), drawings,
images, video, or sound and send it via e-mail, SMS or
MMS. standard tools that perform only one action.

BLUETOOTH
To set the bluetooth configuration

Using Windows Media Player, you can play both audio
and video files. These are the following file formats
that are supported by this version of Windows Media
Player (WAV, WMA, WMV, MP3, MIDI,SP-MIDI, SMAF,
AAC,AMR,3GP,MP4 etc).

INTERNET EXPLORER
Internet Explorer Mobile is a full-featured Internet browser,
optimized for use on your mobile device.
In the Address bar, enter the web address you want to visit
and then tap . Tap the down arrow in the Address bar to
choose one from previously entered addresses.

which makes it possible to connect them with compatible
Bluetooth headsets, computer applications and so on.

CONNECTIONS
Your device is equipped with powerful networking
functions that enable you to connect to the Internet
through a HSDPA(High Speed Downlink Packet Access),
EDGE(Enhanced Data rates for Global Evolution), GPRS
(General Packet Radio Service) network or a Bluetooth
modem or a WLANnnetwork. You can set up connections
to the Internet or to a corporate network to browse the
Internet, and exchange e-mail or instant messages.

Tap Start>Settings>connections tab>Bluetooth
Bluetooth enables compatible mobile devices,
peripherals and computers that are in close proximity
to communicate directly with each other without wires.
This handset supports built-in Bluetooth connectivity,
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CERTIFICADO
CERTIFICADODE
DE
GARANTIA
CERTIFICADO
DEGARANTIA
GARANTIA

É imprescindivel a apresentação desta garantia e da factura de compra.
É imprescindivel
a apresentaçãodesta
desta garantia
e da factura
de compra.
É imprescindivel
a apresentação
garantia
e da factura
de compra.
NOME E APELIDOS

NOME E APELIDOS
NORADA

NORADA

C. POSTAL

C. POSTAL

CIDADE

CIDADE

TELEFONE

MODELO

LOCALIDADE
DATADE COMPRA

TELEFONE
MODELO

LOCALIDADE

DATADE COMPRA
N°SÉRIE

N°SÉRIE

ESTABELECIMENTO VENDEDOR

ESTABELECIMENTO VENDEDOR

ASSINATURA, DATA E CARIMBO DO ESTABELECIMENTO VENDEDOR

ASSINATURA, DATA E CARIMBO DO ESTABELECIMENTO VENDEDOR

MUITO IMPORTANTE

• 	Utllize apenas Serviços Técnicos Oficiais Identificados com a marca “LGSERVIÇO TÉCNICO OFICIAL”.
• Apresente sempre a factura de compra junto com o certificado de garantia.
• 	A LG ELECTRONICS PORTUGAL procura a sua satisfação com esta garantia, Se você não estiver contente com
o atendimento recebido nas reparações do seu aparelho, não hesite em entrar em contacto com a LG, pelo
tel: 808 785 454
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CERTIFICADO DE GARANTIA
REQUISITOS PARA A VALIDADE DA GARANTIA

1. Para poder beneficiar da garantia, é IMPRESCINDÍVEL a apresentação do certificado de Garantia e da factura de compra.
1.1. N
 o período pré- venda (loja), esta deverá conter o número de garantia, modelo do aparelho e número de série do mesmo.
1.2. No período de garantia (cliente), deverá estar preenchida em todos os seus pontos, e será REQUISITO IMPRESCINDÍVEL anexar a
factura de compra.
2. Para que a garantia seja válida, é IMPRESCINDÍVEL que o cliente ou a loja preencham, no momento de efectuar a aquisição, todos os
campos indicados na mesma.
3. Os benefícios da garantia só serão válidos se os Serviços Técnicos Oficiais que a LG ELECTRONICS PORTUGAL tem estabelecidos na sua
Rede de Assistência Técnica forem utilizados.
4. O aparelho deve ser utilizado seguindo as instruções que são especificadas no seu manual.

COBERTURA DA GARANTIA

• A garantia é aplicada aos modelos de Telefones GSM.
• 	O período de garantia é o seguinte:
– Terminais e Acessórios : 2 Anos.
– Baterias : 1 Ano.
– D. O. A. : 30 Dias.
• 	A aplicação da garantia começa a partir da data de aquisição (data da factura).

EXCLUSÕES DA GARANTIA

• Falta de cumprimento de qualquer um dos requisitos do ponto anterior.
• 	Qualquer componente ou acessório interior ou exterior do aparelho, que não esteja especificado e incluído neste certificado de garantia.
• A colocação em funcionamento e demonstrações de funcionamento ao utente.
• 	Se a avaria for produzida por incêndio, inundação, agentes meteorológicos, pancadas, achatamento ou aplicação de voltagem ou
energia inadequada.
• 	Os danos pelo tratamento inadequado, incluindo os de transportes, deverão ser reclamados na presença do pessoal da Companhia de
Transportes, razão pela qual convém inspeccionar os pacotes antes de dar a conformidade às guias de entrega correspondentes.
• 	As avarias ocorridas por danos físicos, tais como carcaças, plásticos, pinturas, esmaltes, vidros, embelezadores e similares.
• 	Os produtos devido ao mal uso, quando as instruções de funcionamento e manuseamento que vão com cada aparelho não forem
observadas.
• Pela utilização de acessórios inadequados no aparelho.
• Os aparelhos que não tenham identificado o número de fábrica ou que este tenha sido alterado ou apagado.
• Quando o número de série do aparelho não coincidir com o número constante do certificado de garantia.
• Se o aparelho for reparado ou manipulado por pessoal não autorizado pela LG ELECTRONICS PORTUGAL
• As avarias ocorridas por causa do uso normal do aparelho, tais como desgaste de cabeças de vídeo, limpezas, etc.
• Os trabalhos de manutenção próprios de cada aparelho.
• 	Quando a avaria ocorrer por causa de um componente ou acessório interno ou externo ao aparelho não incluído ou especificado neste
certificado de garantia.

NOTA IMPORTANTE

• D
 urante o tempo que durar a reparação, não serão pagos danos e prejuízos pelo tempo em que o aparelho estiver fora de serviço.
• A LG ELECTRONICS PORTUGAL não é responsável pelos danos que um aparelho possa causar a elementos externos.
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