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Bem-vindo ao seu telemóvel LG U8130
Os manuais de utilizador podem ser intimidantes e desencorajadores.
Mas não se preocupe, tornámos este tão simples quanto possível.

U8130
Manual do Utilizador
O seu manual foi concebido com dois objectivos específicos em mente.
Primeiro, explicar como utilizar o seu novo LG U8130, para que possa trabalhar rapidamente com o seu telemóvel.
Em seguida, contém a introdução à ampla gama de serviços oferecidos, para se certificar de que tira o máximo partido dos mesmos.
Se tudo o que pretender fazer é ligar, não há problema.

Eliminação do seu antigo aparelho
1. Quando este símbolo de latão cruzado estiver afixado a um produto, significa que o produto é 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 informaçõs mais detalhadas acerca da eliminação do seu aparelho antigo, contacte as autoridades locais, um serviço de eliminação
de resíduos ou a loja onde comprou o produto.
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Directrizes para uma utilização segura e eficiente
Leia estas directrizes. O incumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal.
Este manual disponibiliza ainda outras informações mais detalhadas.

Serviços de emergência e precauções de segurança
a

Não permita que a bateria entre em contacto directo
com tomadas eléctricas ou entradas de isqueiro de
carro.

a

Se a fuga entrar em contacto com os olhos e a pele,
lave abundantemente com água limpa e consulte um
médico.

a

Não perfure a bateria com objectos contundentes.

a

a

Não deixe cair nem sujeite o telemóvel a choques
físicos.

O microauscultador pode ficar quente durante a
utilização normal. O próprio telemóvel pode ficar
quente enquanto a bateria está a ser carregada.

a

Quando a bateria tiver chegado ao final da sua vida
útil, deite-a fora de acordo com as regulamentações
ambientais. Não deite fora a bateria juntamente com
o lixo doméstico.

a

Utilize um pano húmido ou antiestático para limpar o
telemóvel. Não utilize um pano seco ou com
electricidade estática. Não utilize produtos de
limpeza químicos ou abrasivos, pois podem danificar
o telemóvel.

a

Não mergulhe em água.

a

a

Não desmonte ou modifique a bateria.

a

Interrompa a utilização da bateria se ocorrer um
aquecimento, odor, descoloração ou deformação
anormais, ou se detectar condições anormais
durante a utilização, carregamento ou
armazenamento.

Guarde a embalagem de cartão fornecida com este
telemóvel. Deve ser utilizada no caso de o telemóvel
ter de ser devolvido à assistência. Esta embalagem
pode ser reciclada quando já não for necessária.

a

Lembre-se de fazer cópias de segurança de todos os
dados importantes contidos no telemóvel.

a
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Não utilize baterias danificadas ou deformadas.
No caso pouco provável de uma fuga na bateria,
tenha o cuidado de manter a descarga da bateria
afastada dos olhos e pele.

Serviços de emergência e precauções de segurança

Segurança em aviões

a

De acordo com as regulamentações da CAA, tem de
desligar o telemóvel nos aviões. Os sinais dos
telemóveis podem interferir com o equipamento dos
aviões. Siga sempre as instruções dadas pela
tripulação do avião.

Segurança na estrada

Segurança em hospitais

a

Desligue o telemóvel em áreas onde a utilização dos
telemóveis está proibida. Siga as instruções
fornecidas nas respectivas instalações médicas
relativamente à utilização de telemóveis no local.

TEM de exercer o devido controlo sobre o seu
veículo em todos os momentos. Preste total atenção
à condução.

a

Respeite todas as leis relativas à utilização de
telemóveis durante a condução.

a

Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma
chamada, onde seja seguro fazê-lo. As leis
portuguesas proíbem a utilização de telemóveis
durante a condução.

a

NÃO PODE parar na berma da auto-estrada para
atender ou fazer uma chamada, excepto em caso de
emergência.

a

Desligue o telemóvel nos postos de reabastecimento
e bombas de gasolina, mesmo que não esteja a
reabastecer o seu próprio carro.

Segurança geral
a

Respeite o sinal ‘Desligue rádios de 2 sentidos’, por
exemplo, próximo de bombas de gasolina, químicos
ou explosivos, e desligue o telemóvel.

a

Não permita que crianças brinquem com o
telemóvel, carregador ou bateria.

a

Não utilize o telemóvel em locais onde estejam a
decorrer explosões.

O funcionamento de alguns dispositivos electrónicos
médicos, tais como aparelhos auditivos e
pacemakers, pode ser afectado se um telemóvel for
utilizado próximo dos mesmos. Respeite todos os
sinais de aviso e as recomendações do fabricante.
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Serviços de emergência e precauções de segurança
a

Não guarde nem transporte materiais inflamáveis ou
explosivos próximo do telemóvel.

a

Os sistemas electrónicos dos veículos, tais como os
travões antibloqueio (ABS), o comando de
velocidade e os sistemas de injecção de combustível
não são, normalmente, afectados pelas
transmissões de rádio.

a

Os fabricantes deste tipo de equipamento podem
confirmar se se encontra devidamente protegido
contra as transmissões de rádio. Consulte o
concessionário e não ligue o telemóvel até ter sido
verificado por técnicos qualificados.

Os veículos equipados com airbag
O airbag enche-se a grande velocidade. Não coloque
objectos, incluindo equipamento sem fios instalado ou
portátil, na área sobre o airbag ou na área de
enchimento do airbag. Se o equipamento sem fios do
veículo estiver instalado de forma incorrecta e o
airbag disparar, podem resultar ferimentos graves.
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Equipamento de terceiros
A utilização de equipamento de terceiros, cabos ou
acessórios, que não tenham sido feitos ou autorizados
pela LG, pode invalidar a garantia do seu telemóvel e
também afectar negativamente a segurança e
funcionamento do telemóvel.

Assistência
O telemóvel, as baterias e o carregador não contêm
peças que possam ser reparadas pelo utilizador.
A LG recomenda que o seu telemóvel LG U8130 seja
reparado por um centro da assistência autorizado da
LG.

Utilização eficaz
O telemóvel tem uma antena. Para o máximo
desempenho com o mínimo de consumo de energia,
não cubra a área da antena com a sua mão. O facto de
cobrir a antena afecta a qualidade da chamada e pode
fazer com que o telemóvel funcione a um nível
energético mais alto do que o necessário. Isto diminui
o tempo de conversação e de standby.

Serviços de emergência e precauções de segurança

Energia de radiofrequência
O seu telemóvel é um transmissor e receptor de sinais
de rádio de baixa frequência. Quando está ligado,
recebe e transmite energia de radiofrequência (RF)
(ondas de rádio). O sistema que processa a chamada
(a rede) controla o nível de potência com que o
telemóvel efectua as transmissões.
a

a

As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam
uma unidade de medição conhecida como
Velocidade Específica de Absorção, ou VEA. Os
testes à VEA são conduzidos utilizando um método
padrão com o telemóvel a transmitir no seu nível
mais alto de potência certificada em todas as
bandas de frequência utilizadas.

a

Embora existam muitas diferenças entre os níveis de
VEA dos vários modelos de telemóveis LG, todos eles
foram concebidos de forma a cumprir as directrizes
relevantes para a exposição a ondas de rádio

a

O limite de VEA recomendado pela International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) é de 2 W/kg em média por dez (10) gramas
de tecido.

a

O valor mais alto de VEA para este modelo de
telemóvel, testado pela DASY3 para utilização na
orelha, é de 0,9930 W/kg (10 g).

a

O limite de VEA recomendado pelo Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE) é de 1,6
W/kg em média por um (1) grama de tecido (por
exemplo, E.U.A., Canadá, Austrália e Taiwan).

Este manual disponibiliza ainda outras informações
mais detalhadas.

Exposição a energia de radiofrequência
Informações sobre a exposição a ondas de rádio
e a Velocidade Específica de Absorção (VEA)
a

Este modelo de telemóvel U8130 foi concebido para
estar conforme os requisitos de segurança para a
exposição a ondas de rádio. Estes requisitos
baseiam-se em directrizes científicas, que incluem
margens de segurança destinadas a garantir a
protecção de todas as pessoas, independentemente
da sua idade e saúde.
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Introdução
Utilizar a bateria, o carregador e o cartão
USIM
Instalar a bateria

1

2

Para instalar a bateria, introduza a parte inferior da
bateria na abertura na parte de trás do telemóvel.
Depois, empurre a bateria para baixo até que a patilha
faça clique e, a seguir, instale a tampa da bateria.

1
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Remover a bateria

2

1

1

2

1

1

Desligue o aparelho. (Se o aparelho continuar ligado,
existe a hipótese de perder os números de telefone e
mensagens guardados.) Prima as patilhas 1 e abra a
tampa da bateria 2. Depois, retire a bateria.

2
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Introdução
Se a retroiluminação do subecrã estiver vermelha
quando ligar o carregador:
A bateria está completamente descarregada e demora
algum tempo (menos de 30 minutos) a carregar até ao
nível mínimo de funcionamento. Quando a luz vermelha
está acesa, o telemóvel não pode ser ligado. A luz
vermelha desliga-se quando a bateria estiver
carregada até ao nível mínimo de funcionamento.
n Aviso

Carregar a bateria
Para utilizar o carregador facultado com o telemóvel:
1. Com a bateria bem posicionada no telemóvel, ligue o
fio do carregador à parte inferior do telemóvel.
Verifique se a seta do conector do fio está virada
para a parte da frente do telemóvel.
2. Ligue o carregador a uma tomada de parede CA.
Utilize apenas o carregador incluído no produto.

Pode fazer chamadas de vídeo com o carregador ligado.
No entanto, se a capacidade da bateria for inferior a 10%, a
bateria pode ficar descarregada quando utilizar a chamada
de vídeo, apesar de o carregador estar ligado.

n Aviso
Não force o conector, pois pode danificar o telemóvel e/ou o
carregador.
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Desligar o carregador
Quando o carregamento terminar, desligue o
carregador da tomada de parede e do telemóvel,
premindo as peças cinzentas em ambos os lados do
conector, puxando, simultaneamente, o conector para
fora.

Se o seu telemóvel estiver a ser carregado, o ecrã
apresenta o estado do carregamento.
Subecrã

Subecrã

A carregar

Bateria carregada

Se a bateria não carregar completamente:
Depois de ligar e desligar o telemóvel, tente
recarregar a bateria.
Depois de retirar e voltar a colocar a bateria, tente
recarregá-la.
n Aviso
A bateria disponibilizada com o telemóvel tem de ser
completamente carregada antes de a utilizar. Não retire a
bateria ou o cartão USIM durante o carregamento.
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Introdução

Informações e cuidados com a bateria
1. Nunca utilize uma bateria não aprovada, pois pode
danificar o telemóvel e / ou a bateria e provocar a
explosão da bateria.
2. A bateria não precisa de estar completamente
descarregada para poder recarregá-la.
3. Utilize apenas carregadores LG aprovados e
específicos para o seu modelo de telemóvel, visto
terem sido desenhados para maximizar a vida útil da
bateria.
4. Não desmonte nem provoque curtos-circuitos na
bateria.
5. Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
6. Substitua a bateria quando esta deixar de ter um
desempenho aceitável. A bateria pode ser
recarregada várias centenas de vezes antes de ser
substituída.
7. Recarregue a bateria após longos períodos sem ser
utilizada para maximizar a sua vida útil.
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8. Não exponha o carregador da bateria à luz directa
do sol nem o utilize em áreas de grande humidade,
tal como uma casa de banho.
9. A vida útil da bateria diminui se for exposta a
temperaturas extremamente quentes ou frias.
10. A vida útil da bateria varia devido aos padrões de
utilização e às condições ambientais.
11. A utilização prolongada da retroiluminação, do
browser e dos kits de conectividade de dados
afecta a vida útil da bateria e o tempo de
conversação/em standby.

Introdução
n Aviso

Instalar o cartão USIM
O seu cartão USIM contém o seu número de
telemóvel, os detalhes da rede e os contactos, e tem
de ser introduzido no seu telemóvel.

Quando precisar de remover o cartão USIM, faça-o deslizar
na direcção da parte superior do telemóvel e retire-o do
compartimento.

Se o cartão USIM for removido, o telemóvel fica
inutilizável até ser introduzido um cartão válido.
Desligue sempre o carregador e outros acessórios
antes de introduzir ou remover o cartão USIM.

U

O seu cartão USIM só pode ser utilizado em
telemóveis preparados para as redes 3. Qualquer
tentativa de utilizar o cartão USIM noutros telemóveis
pode resultar em danos graves no telemóvel e pode
impedir a sua utilização, incluindo a realização de
chamadas de emergência.

SI

M

n Aviso
Antes de instalar, certifique-se sempre de que o telemóvel
está desligado e retire a bateria.
U

SI

M

O contacto metálico do cartão USIM pode ser facilmente
danificado por riscos. Preste especial atenção ao cartão
USIM durante o seu manuseamento e instalação. Siga as
instruções fornecidas com o cartão USIM.

19

Conhecer o seu LG U8130
Familiarize-se com as suas características

Auscultador
Ecrã principal
Caixa de atalho esquerda
apresenta uma série de opções

Caixa de atalho direita
apresenta uma série de opções.
Tecla de navegação de 4 direcções

Tecla de atalho esquerda
activa as opções apresentadas no
ecrã na caixa de atalho esquerda.

Tecla de atalho direita
activa as opções apresentadas no ecrã
na caixa de atalho direita.

Tecla de envio
Tecla do menu
leva-o para o menu de
tarefas de qualquer ecrã.
Tecla de envio para chamadas de vídeo
Teclas alfanuméricas

Tecla de limpeza / Altifalante
Tecla OK
Tecla Terminar Activar/Desactivar
Tecla de Browsing
abre o browser das redes que o ligam a
um universo de comunicações,
informação e entretenimento.
Microfone
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Orifício para a fita de mão

Câmara

Antena

Bloqueio da
bateria

Entrada
para o
auricular
estéreo

Altifalante
Tampa da bateria

Flash

Entrada do
cartão USIM
Terminais
da bateria
Cabo conector/
conector de carregamento
da bateria

Ecrã frontal
Bateria
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Ecrã inicial do telemóvel
O ecrã inicial do seu telemóvel está dividido em três visores básicos: a barra indicadora de ícones; uma janela
central que inclui o ecrã inicial; e a barra de opções. Cada um deles encontra-se descrito a seguir:

Barra indicadora de ícones
A barra indicadora de ícones indica as operações que estão a ter
lugar e lembra-lhe a carga da bateria e a intensidade do sinal.
Aparece em todas as actividades. A tabela seguinte fornece uma
breve explicação dos ícones e respectiva função.
Ecrã inicial
A janela central do seu ecrã inicial apresenta uma imagem à sua
escolha; quando em utilização, este ecrã apresenta todas as
funções e serviços disponíveis.
Barra de opções
A barra de opções aparece nas caixas de atalho. Estas são
activadas premindo a tecla de atalho apropriada localizada abaixo
de cada uma.
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Informações do ecrã
A tabela seguinte descreve vários indicadores ou ícones que aparecem no ecrã do telemóvel.

Ícones do ecrã
Ícone

Descrição
Nível da bateria - indica a quantidade de energia
restante na bateria. Quanto maior for a quantidade
de cor sólida, maior é a energia.
Desvio de chamadas - indica que a opção de
desvio de chamadas foi seleccionada.

Ícone

Descrição
Rede 2G - indica a potência da ligação do
telemóvel numa rede 2G.
Área sem rede - indica que está numa área sem
rede.

Rejeição de chamadas - indica que a opção de
rejeição de chamadas foi seleccionada.

Serviço de roaming - indica que está a utilizar um
serviço de roaming.

Mensagem de voz - indica quando recebe uma
nova mensagem de voz.

Mensagem Express Link - indica que existe novo
conteúdo ExpressLink.

Texto - indica quando recebe uma nova
mensagem de texto.

Alarme - indica um Alarme.

Multimédia - indica quando recebe uma nova
mensagem multimédia.

Normal - indica que o perfil Geral foi activado.

Rede 3G - indica se se encontra na área de rede
de vídeo 3.
Quando deixar a área de rede de vídeo 3, o seu
telemóvel passa para a rede de voz e imagem ou
quando estiver no estrangeiro passa para outra
rede (2G/3G)

Silêncio - indica o menu silencioso no Perfil.
Apenas vibração - indica se a função de vibração
está activada ou desactivada.
Auricular - indica o menu do auricular no Perfil.
Exterior - indica que o perfil exterior foi activado.
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Teclas e navegação do telemóvel
(1) Tecla de Browsing

(6) Tecla Terminar (Activar/Desactivar)

Esta tecla é o seu acesso por um toque ao
portal do operador, um universo de
comunicações, informação e entretenimento.

Esta tecla é utilizada para terminar chamadas
e fechar todas as aplicações.
(7) Tecla Limpar

(2) Tecla de navegação
Utilize-a para um rápido acesso às funções do
telemóvel.

(8)
(10)

(7)

(2)
(3)
(6)

(5)
(9)

(4)

(1)

(3) Tecla OK
O botão no centro da tecla de Navegação
permite-lhe seleccionar objectos no ecrã.
Depois de ter navegado para a opção da sua
preferência, utilize a tecla OK para a
seleccionar. Esta função pode ser utilizada na
maioria dos ecrãs.

(8) Teclas de atalho

(4) Tecla Menu

(9) Tecla de Chamada de Vídeo

Esta tecla permite-lhe aceder ao menu
principal de qualquer ecrã.

Para fazer e atender uma chamada de vídeo.

(5) Tecla Enviar
Esta tecla é utilizada para fazer e atender
chamadas de voz.
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Esta tecla tem duas funções. Permite-lhe
regressar ao ecrã anterior e, quando estiver
num ecrã de introdução de texto, actua como
tecla de eliminação.
,

As teclas de atalho esquerda e direita activam
as opções que aparecem nas caixas de atalho
situadas directamente acima das teclas. Estas
opções mudam de acordo com o conteúdo do
ecrã.

(10) Tecla Back
Esta tecla permite-lhe regressar ao ecrã
anterior.

Conhecer o seu LG U8130

Funções das teclas com o telemóvel em standby
Tecla de navegação

Vista lateral das teclas do telemóvel

Chamadas
recentes

Para cima

: Menu rápido

Para baixo

: Procurar contactos

Para a direita

: (pressão breve) Menu de mensagens
(pressão longa) Nova mensagem

Para a esquerda : (pressão breve) Janela de contexto
dos perfis
(pressão longa) Modo de vibração do
perfil

Teclas de volume
(Toque de tecla)
Interruptor de hora e data no
subecrã
Para baixo: ler mensagem
Back: regressa ao ecrã anterior.
Tecla de vídeo/câmara
Gravador de vídeo(pressão breve) /
Câmara (pressão longa)

C: num ecrã de introdução de
texto, actua como tecla de
eliminação.
Teclas adicionais
Chamada de vídeo: para fazer e
ver as chamadas recentes

Porta de infravermelhos activa as
funcionalidades de infravermelhos para
comunicar com um dispositivo compatível com
IrDA e para enviar e receber dados.

Menu: (pressão breve) Menu
principal (pressão longa)
Histórico multitarefas
Histórico multitarefas Tecla de
Browsing: acesso ao portal do
operador
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Funções gerais
Ligar o telemóvel

Códigos de acesso

Certifique-se de que o seu cartão USIM está no
telemóvel e de que a bateria está carregada.

Pode utilizar os códigos de acesso descritos nesta
secção para evitar a utilização não autorizada deste
telemóvel. Os códigos de acesso (excepto os códigos
PUK e PUK2) podem ser alterados utilizando a
funcionalidade Alterar códigos [Menu 9.6.2].

Prima e mantenha premida a tecla
aparelho.

até ligar o

Introduza o código PIN USIM fornecido com o seu
cartão USIM, caso a definição do código PIN esteja
activada.

Código PIN (4 a 8 dígitos)

O telemóvel pode demorar algum tempo a desligar.

O código PIN (Personal Identification Number) protege
o seu cartão USIM de utilizações não autorizadas. O
código PIN é, normalmente, fornecido com o cartão
USIM. Quando Pedido do código PIN está activado, o
seu telemóvel solicita o código PIN sempre que for
ligado. Quando Pedido do código PIN está
desactivado, o seu telemóvel liga-se à rede
directamente sem o código PIN.

Não volte a ligar o telemóvel neste período de tempo.

Código PIN2 (4 a 8 dígitos)

Após alguns segundos, será registado na rede.

Desligar o telemóvel
Prima e mantenha premida a tecla
aparelho.

até desligar o

O código PIN2, fornecido com alguns cartões USIM, é
necessário para aceder a funções tais como Números
de marcação fixos. Estas funções apenas estão
disponíveis se suportadas pelo seu cartão USIM.
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Código PUK (4 a 8 dígitos)

Palavra-passe de barramento

O código PUK (PIN Unblocking Key) é necessário para
desbloquear um código PIN bloqueado. Contacte o
Serviço de Apoio ao Cliente para obter o código.

A palavra-passe de barramento é necessária quando
utiliza a função de barramento de chamadas.
A palavra-passe é obtida junto do Serviço de Apoio ao
Cliente quando subscreve esta função.

Código PUK2 (4 a 8 dígitos)
O código PUK2 é necessário para desbloquear um
código PIN2 bloqueado. Contacte o Serviço de Apoio
ao Cliente.

Código de segurança (4 a 8 dígitos)
O código de segurança protege a utilização não
autorizada do seu telemóvel. O código de segurança
está predefinido como ‘0000’ e o código de segurança
é necessário para eliminar todas as entradas
telefónicas e repor as definições de fábrica do
telemóvel.
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Fazer e atender chamadas

3. Para iniciar a função de vídeo, prima a tecla de
atalho esquerda [Opções].

Certifique-se de que informa o seu interlocutor antes
de gravar uma chamada de vídeo.

n Nota

Fazer e atender uma chamada de vídeo
Pode fazer/atender uma chamada de vídeo para um
telemóvel de vídeo 3G, mas o seu interlocutor precisa
de ter um telemóvel de vídeo 3G e estar numa área
com rede de vídeo.
Para fazer/atender uma chamada de vídeo, faça o
seguinte:
1. Introduza o número de telefone utilizando o teclado,
ou seleccione o número nas listas de chamadas
feitas/recebidas.
n Nota
Para corrigir erros, prima a tecla
por breves instantes
para eliminar o último número, ou prima e mantenha premida
a tecla
para eliminar todos os números.

2. Se não quiser utilizar o altifalante, certifique-se de
que o auricular está ligado.
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A chamada de vídeo pode demorar algum tempo até ser
estabelecida. Seja paciente. O tempo de ligação depende
também da rapidez com que o seu interlocutor atende a
chamada. Enquanto a chamada de vídeo estiver em ligação,
verá as suas próprias imagens; depois de o seu interlocutor
ter atendido, a imagem dele aparece no ecrã.

4. Ajuste a posição da câmara, se necessário.
5. Prima a tecla Terminar para terminar a chamada, ou
feche o telemóvel.

Fazer uma chamada de voz/vídeo
1. Certifique-se de que o seu telemóvel está ligado.
2. Introduza o número, incluindo o indicativo de área
completo.
a Para eliminar um dígito, prima a tecla .
Para eliminar todos os dígitos, prima e mantenha
premida a tecla .

Funções gerais

3. Prima a tecla
Prima a tecla
vídeo.

para fazer uma chamada de voz.
para fazer uma chamada de

4. Prima a tecla
para terminar a chamada, ou
feche o telemóvel.

1. Prima e mantenha premida a tecla
para o
indicativo internacional. O carácter ‘+’ pode ser
substituído pelo código de acesso internacional.
2. Introduza o indicativo do país, o indicativo da área e
o número de telefone.

n Nota
Para activar o altifalante durante uma chamada, tem de
premir e manter premida a tecla
durante, pelo menos,
2segundos.

3. Prima a tecla

.

Ajustar o volume
Durante a chamada, se quiser ajustar o volume do
auscultador, utilize as teclas laterais do telemóvel.
No modo standby, com a tampa aberta, pode ajustar o
volume das teclas com as teclas laterais.

Fazer uma chamada de
voz/vídeo a partir de Contactos
É fácil ligar para qualquer pessoa cujo número esteja
guardado em Contactos.

Atender uma chamada

Prima a tecla de navegação para baixo para aceder à
lista de contactos.

Quando receber uma chamada, o telemóvel toca e um
ícone de telefone intermitente aparece no ecrã.

Navegue para o contacto da sua escolha e prima a
tecla
. Para fazer uma chamada de voz, prima a
tecla
.
Para fazer uma chamada de vídeo, prima a tecla
Prima a tecla
para terminar a chamada.

Fazer chamadas internacionais

Se o número puder ser identificado, o número de
telefone da chamada (ou nome se estiver guardado em
Contactos) é apresentado.
.

1. Abra a tampa e prima a tecla
uma chamada recebida.

para atender
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Se a opção do menu Premir qualquer tecla tiver sido
definida para a tecla
, Premir qualquer tecla
atende uma chamada excepto para a tecla
.
n Aviso
a Para rejeitar uma chamada recebida, prima e mantenha
premida a tecla lateral esquerda duas vezes no telemóvel
sem abrir a tampa (ver página 54). Se a tampa estiver
aberta, prima a tecla
ou a tecla de atalho direita
duas vezes.

a Se a opção do menu Abrir(Menu 2.7.5) estiver activada
, basta abrir a tampa para atender a chamada.

2. Termine a chamada fechando o telemóvel ou
premindo a tecla
.
n Aviso
Pode atender uma chamada enquanto utiliza a função
Contactos ou outras funcionalidades do menu.

Intensidade do sinal
Se estiver dentro de um edifício, aproximar-se de uma
janela pode dar-lhe uma melhor recepção. Pode ver a
intensidade do sinal através do indicador de sinal, veja
a intensidade ((
), no ecrã do telemóvel.
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Introdução de texto
Pode introduzir caracteres alfanuméricos utilizando o
teclado.
Por exemplo, guardar nomes em Contactos, escrever
uma mensagem, criar uma saudação pessoal ou
agendar eventos no calendário, tudo requer a
introdução de texto.
Os seguintes métodos de introdução de texto estão
disponíveis no telemóvel:

Alterar o modo de introdução de texto
1. Quando estiver num campo que permite a
introdução de caracteres, irá reparar no indicador
do modo de introdução de texto no canto superior
direito do ecrã.
2. A pressão breve da tecla
,
e
modo para

navega entre

. Uma pressão longa altera o
.

,

Funções gerais

Utilizar o Modo T9

Prima 4, 3, 5, 5, 6, para
digitar Hello (Olá)
Duas pressões breves
na tecla

Pressão longa na
tecla

O modo de introdução de texto previsível T9 permitelhe introduzir facilmente palavras com um número
mínimo de pressões de teclas. À medida que prime
cada tecla, o telemóvel apresenta os caracteres que
pensa que está a escrever baseado num dicionário
integrado. À medida que adiciona novas letras, a
palavra muda para reflectir a opção mais provável do
dicionário.
1. Quando estiver no modo de introdução de texto
previsível T9, comece a introduzir uma palavra
premindo as teclas
a
.
Prima uma tecla por letra.
a A palavra muda à medida que digita as letras.
Ignore o que aparece no ecrã até que a palavra
seja completamente digitada.

Prima 0 (espaço), 2, 6, 6, 6, 6
para digitar ann (ana)
n Nota
Consulte Utilizar o Modo ABC
na página 32.

a Se a palavra ainda estiver incorrecta depois de a
digitar completamente, prima a tecla
uma ou
mais vezes para navegar pelas outras opções de
palavras.
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n Exemplo
Prima
Prima a tecla

para escrever Home (Casa)
para obter Good (Bom)

a Se a palavra pretendida não estiver incluída na lista
de palavras, adicione-a utilizando o modo ABC.
2. Introduza a palavra completa antes de editar ou
apagar outras pressões de teclas.
3. Complete cada palavra com um espaço premindo a
tecla
.
Para apagar letras, prima a tecla
Prima e mantenha premida a tecla
palavras inteiras.

.
para apagar

Utilizar o Modo ABC
Utilize as teclas
texto.

a

para introduzir o seu

1. Prima a tecla com a letra necessária:
a Uma vez para a primeira letra
a Duas vezes para a segunda letra
a E assim sucessivamente
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2. Para introduzir um espaço, prima a tecla
uma
vez. Para apagar letras, prima a tecla .
Prima e mantenha premida a tecla
para limpar o
ecrã.

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

Utilizar o Modo de Símbolos
O modo de símbolos permite-lhe introduzir vários
símbolos ou caracteres especiais.
Para introduzir um símbolo, prima a tecla de atalho
direita [Símbolo] ou a tecla
. Utilize as teclas de
navegação e numéricas para seleccionar o símbolo
pretendido e prima a tecla
.

Funções gerais

Tabela de caracteres
Regras de introdução de texto geral para utilização
com o modo abc.

n Aviso
Consulte a tabela seguinte para obter mais informações
sobre os caracteres disponíveis utilizando as teclas.

Utilize o teclado para introduzir letras, números,
símbolos e outros caracteres com o modo abc. Prima a
mesma tecla, repetidamente, para navegar pelos
caracteres disponíveis.

Tecla

Se não premir uma tecla durante 2 segundos, o
caracter do cursor é aceite e o cursor move-se para a
posição seguinte.

Caracteres pela ordem de apresentação
Minúscula espaço

Maiúscula espaço

1

.,?!‘“1-()@/:_

.,?!‘“1-()@/:_

2

a b c 2 à á â ã ç ä ȧ æ

A B C 2 À Á Â Ã Ç Ä A˙ Æ

3

def3éêèë

DEF3ÉÊÈË

4

ghi4íìîï©

GHI4ÍÌÎÏ˝

5

jkl5£

JKL5£

6

mno6òóôõñöøœ

MNO6ÒÓÔÕÑÖØŒ

7

pqrs7ß$

PQRS7ß$

8

tuv8úüùû

TUV8ÚÜÙÛ

9

wxyz9

WXYZ9

0

space 0

space 0
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Árvore do menu
O seu telemóvel oferece um conjunto de funções que
lhe permitem utilizar e personalizar o telemóvel. Estas
funções estão organizadas em menus e submenus,
acessíveis através de duas teclas de atalho
identificadas como tecla de atalho esquerda
e
tecla de atalho direita
.

n Nota

Prima a tecla de atalho
esquerda para aceder ao
Multimédia disponível.

Cada menu e submenu permitem-lhe ver e alterar as
definições de uma determinada função.
As funções desempenhadas pelas teclas de atalho
variam consoante as aplicações e serviços;
a indicação na linha inferior do ecrã, por cima de cada
tecla, indica a função actual.

Prima a tecla de atalho
direita para aceder aos
Contactos disponíveis.

As teclas de atalho esquerda e direita activam as opções que aparecem nas caixas de atalho situadas
directamente acima das teclas.
Estas opções mudam de acordo com o conteúdo do ecrã.
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Árvore do menu
1. Mensagens
1.1 Nova mensagem
1.1.1 Mensagem de texto
1.1.2 Mensagem multimédia
1.1.3 E-mail
1.2 Caixa de entrada
1.3 Itens enviados
1.4 Rascunhos
1.5 Caixa de correio
1.6 Modelos
1.7 Ícones emotivos
1.8 Definições

2. Gest. Chamadas
2.1 Chamadas de vídeo

3. Multimédia
3.1 Câmara

2.1.1 Tamanho da minha imagem

3.2 Câmara de vídeo

2.1.2 Posição da minha imagem

3.3 Visualiz imagens

2.1.3 Ocultar a minha imagem

3.4 Leitor áudio

2.1.4 Bloquear a minha imagem

3.5 Leitor de vídeo

2.2 Registo de chamadas
2.3 Desviar chamada
2.4 Duração da chamada
2.5 N.º marcaç fixos
2.6 Barrar chamadas
2.7 Definições
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Árvore do menu
4. Contactos

5. Aplicações

6. Browser

4.1 Adicionar novo

5.1 As minhas aplicações

6.1 Início

4.2 Procurar

5.2 Fazer download de aplicações

6.2 Favoritos

4.3 Grupo

5.3 Definições

6.3 Páginas guardadas

4.4 Marcações rápidas

6.4 Ir para URL

4.5 Limpar contactos

6.5 Segurança

4.6 Copiar todos

6.6 Definições

4.7 Mover todos

6.6.1 Perfis

4.8 Número próprio

6.6.2 Limpar cache

4.9 Definições

6.6.3 Codificação de caracteres
6.6.4 Controlo de navegação
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Árvore do menu
7. Agenda

8. Ferramentas

9. Definições

7.1 Calendário

8.1 Menu rápido

9.1 Perfis

7.2 Tarefa

8.2 Despertador

9.2 Equipamento

7.3 Nota

8.3 Calculadora

9.3 Ecrã

7.4 Nota secreta

8.4 Hora mundial

9.4 Rede

8.5 Conversor de unidades

9.5 Pontos de acesso

8.5.1 Moeda

9.6 Segurança

8.5.2 Área

9.7 Conectividade

8.5.3 Comprimento

9.8 Estado da memória

8.5.4 Peso

9.9 Idioma

8.5.5 Temperatura

9.0 Repor definições

8.5.6 Volume
8.5.7 Velocidade
8.6 Temporizadores
8.7 Gravador de voz
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Mensagens
Nova mensagem

Mensagem multimédia

Mensagem de texto

Criar uma mensagem multimédia

Prima a tecla de atalho Mensagem para ver o menu
Mensagens, seleccione Mensagem nova e, em
seguida, Mensagem de texto.

Seleccione Mensagens no menu superior ou prima a
tecla de atalho Mensagem para visualizar o menu de
mensagens. No menu, seleccione Escrever mensagem
e, em seguida, seleccione Mensagem multimédia e
crie uma mensagem multimédia.

Pode escrever e editar uma única mensagem
utilizando um máximo de 160 caracteres. Pode
escrever e editar até um máximo de 10 mensagens
concatenadas.
1. Prima a tecla de atalho esquerda [Opções]/
[Procurar contactos] para especificar o destinatário
a partir de Contactos.
2. Ao escrever texto, é apresentada uma nova janela.
Ao utilizar a tecla de atalho esquerda [Opções],
pode introduzir ícones emotivos, modelos e números
de telefone através de Contactos. Ao utilizar a tecla
de atalho direita, na parte inferior, pode introduzir
diversos símbolos.
3. Após ter sido enviada, a mensagem é guardada
automaticamente em Itens enviados. Se a
mensagem não tiver sido enviada, pode optar por
guardá-la ou não em Rascunhos.
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Pode enviar uma imagem com uma mensagem
multimédia, anexando-a a partir do álbum ou
directamente a partir do menu de multimédia.
Mensagem multimédia
1. Pode criar uma mensagem multimédia.
2. Seleccione Mensagem multimédia no menu
Mensagem nova e, em seguida, prima a tecla

.

3. Pode editar um campo Mensagem multimédia
utilizando a tecla de navegação para baixo.
4. Desloque o destaque para o campo Para e introduza
o destinatário da mensagem. Pode especificar o
destinatário através do respectivo número de
telefone ou endereço de e-mail. Pode pesquisar os

Mensagens
contactos, premindo a tecla de atalho esquerda
[Opções].
Se tiver sido especificado um destinatário, é
apresentado outro campo que permite a
especificação de outro destinatário.
5. Desloque o destaque para o campo do título e
escreva um título. Pode seleccionar e introduzir um
modelo ou ícone emotivo, premindo a tecla de atalho
esquerda [Opções].

visualizar a mensagem, seleccionando Prévisualizar a partir da lista de contexto.
Criar um slide de mensagem multimédia
1. Prima a tecla de atalho direita [Editar] no slide
durante a criação da mensagem multimédia.
2. Pode alterar a duração do slide no campo Duração
do slide. Se não efectuar qualquer alteração,
é utilizada a predefinição.

8. Pode pré-visualizar a mensagem utilizando a tecla
de atalho esquerda [Opções] durante a redacção da
mensagem.

3. Pode anexar o ficheiro de imagem, áudio ou vídeo
pretendido, deslocando o destaque para o ficheiro
que pretende anexar e seleccionando Anexar.
Se existir um ficheiro de imagem ou áudio anexado,
não pode anexar um ficheiro de vídeo.
Se existir um ficheiro de vídeo anexado, não pode
anexar um ficheiro de imagem ou áudio. Pode
cancelar o ficheiro anexado utilizando a tecla de
atalho esquerda [Opções].

9. Quando tiver terminado de redigir a mensagem,
prima a tecla
. Pode enviar a mensagem
seleccionando Enviar agora ou Enviar mais tarde na
lista de contexto e guardar a mensagem,
seleccionando Guardar em Rascunhos. Pode pré-

4. Pode introduzir o conteúdo pretendido num slide,
deslocando o destaque para a mensagem.
Pode introduzir modelos ou ícones emotivos na
janela de introdução de conteúdo, utilizando a tecla
de atalho esquerda [Opções]. Pode introduzir o

6. Pode adicionar, eliminar ou editar movendo o
destaque para o slide pretendido.
7. Pode guardar a mensagem em Rascunhos utilizando
a tecla de atalho esquerda [Opções] durante a
redacção da mensagem.
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Mensagens
nome ou o número de telefone guardado em
Contactos na janela de introdução de conteúdo,
utilizando a tecla de atalho esquerda [Opções].
5. Pode adicionar ou eliminar slides utilizando a tecla
de atalho esquerda [Opções] durante a criação de
um slide.
Menu de envio de mensagem multimédia
Enviar agora
Envia imediatamente a mensagem multimédia criada.
Enviar mais tarde
Envia a mensagem multimédia criada à hora
especificada.
Guardar como rascunho
Guarda a mensagem multimédia em Rascunhos.
Pré-visualizar
Apresenta a mensagem multimédia criada antes de a
enviar.
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Ver mensagens multimédia em Pré-visualizar e
Rascunhos
1. Pode pré-visualizar uma mensagem multimédia
criada.
2. Se a mensagem for demasiado longa para ser
apresentada no ecrã, pode navegar no conteúdo da
mensagem, utilizando as teclas de navegação para
baixo e para cima.
3. Prima a tecla
para efectuar uma pausa na
reprodução da mensagem e prima novamente
para retomar a reprodução da mensagem.
4. Se estiver anexado um ficheiro de áudio ou vídeo a
uma mensagem multimédia, prima a tecla de atalho
direita [Anular corte de som] para cancelar a função
de silenciamento.
5. Prima a tecla de atalho esquerda [Informações] para
interromper a reprodução. São apresentadas
informações pormenorizadas sobre a mensagem
multimédia.

Mensagens
Ver mensagens multimédia em Caixa de entrada e
Itens enviados
1. Seleccione uma mensagem multimédia para ver o
respectivo conteúdo.
2. Se a mensagem for demasiado longa para ser
apresentada no ecrã, pode navegar no conteúdo da
mensagem, utilizando as teclas de navegação para
baixo e para cima.
3. Prima a tecla
para efectuar uma pausa na
reprodução da mensagem e prima novamente
para retomar a reprodução da mensagem.
4. Se estiver anexado um ficheiro de áudio ou vídeo a
uma mensagem multimédia, prima a tecla de atalho
direita [Sem som] para activar a função de
silenciamento. Prima a tecla de atalho direita
[Anular corte de som] para cancelar a função de
silenciamento.
Se a mensagem multimédia incluir um URL, pode
tentar estabelecer ligação ao site. Se o slide incluir
um URL, pode estabelecer ligação ao URL, premindo
demoradamente a tecla
.

Por outro lado, ao tentar premir a tecla de
navegação para baixo ou para cima, a apresentação
de diapositivos efectua automaticamente uma pausa
e o ecrã apresenta o menu “Utilizar ligação” na
tecla de atalho direita, caso o URL esteja incluído no
slide. Pode estabelecer ligação ao URL para
navegar, transferir e efectuar streaming.
5. Desloque-se para a mensagem pretendida utilizando
as teclas de navegação esquerda e direita.
6. Prima a tecla de atalho esquerda [Informações] para
interromper a reprodução. São apresentadas
informações pormenorizadas sobre a mensagem
multimédia.
7. Prima a tecla

para reproduzir a mensagem.

8. Pode seleccionar as seguintes funções utilizando a
tecla de atalho esquerda [Opções].
a Responder com: Cria uma resposta à mensagem
seleccionada.
a Encaminhar: Reencaminha a mensagem
seleccionada.
a Guardar endereço: Guarda o número de telefone
em Contactos.
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a Utilizar número: Extrai o número de telefone
incluído no texto da mensagem.
a Utilizar endereço de e-mail: Apresenta endereços
de e-mail, até um máximo de 10, na mensagem
recebida que contém texto. Pode enviar uma
mensagem ou guardar como um contacto por
número seleccionado.
a Utilizar ligação: Apresenta URLs, até um máximo
de 10, na mensagem recebida que contém texto.
Pode navegar na Web ou guardar como favorito
por número seleccionado.
a Eliminar: Elimina a mensagem seleccionada.
a Ver anexo: Apresenta a lista de ficheiros anexos.

1. Seleccione E-mail no menu Escrever mensagem.
2. Pode introduzir até 20 endereços nos campos Para,
Cc e um máximo de 10 endereços no campo Bcc.
n Sugestão
Para introduzir o carácter
, seleccione a tecla de atalho
direita [Símbolo] e, em seguida, prima a tecla numérica 9
para introduzir ou prima a tecla de chamada de vídeo.

3. Introduza o título do e-mail a enviar no campo
Assunto.
4. Introduza o conteúdo do e-mail a enviar no campo
Mensagem.

a Reproduzir novamente: Reproduz ficheiros
anexados.

5. Especifique um máximo de 4 ficheiros a anexar no
campo Anexar.

a Informações sobre a mensagem: Apresenta
informações sobre a mensagem seleccionada.

6. Quando tiver terminado de redigir a mensagem,
prima a tecla
. Pode enviar a mensagem
seleccionando Enviar agora na lista de contexto e
guardar a mensagem seleccionando Guardar como
rascunho. Pode igualmente pré-visualizar a
mensagem, seleccionando Pré-visualizar na lista de
contexto.

E-mail
Para enviar e-mail, é necessário configurar uma conta
de e-mail. Comece por consultar a secção E-mail na
página 45.
42

Edição de mensagens

Mensagens

Caixa de entrada

a Eliminação múltipla: Permite eliminar várias
mensagens seleccionadas.

1. Pode consultar mensagens guardadas. Seleccione
uma mensagem e prima a tecla
para a
consultar.

a Eliminar tudo: Permite eliminar todas as
mensagens.

2. Pode consultar a mensagem anterior ou seguinte,
utilizando as teclas de atalho esquerda e direita.

a Informações sobre a mensagem: Permite ver as
informações sobre uma mensagem seleccionada.

3. Para ver uma mensagem multimédia, seleccione
Recuperar no ecrã de visualização de mensagens.
Em seguida, o ficheiro é transmitido e é possível ver
o ficheiro quando a mensagem for recebida.
4. Pode utilizar as seguintes funções, utilizando a tecla
de atalho esquerda [Opções].
a Mensagem nova: Permite redigir uma nova
mensagem.
a Responder com: Permite criar uma resposta à
mensagem seleccionada.
a Encaminhar: Permite reencaminhar uma
mensagem seleccionada.
a Eliminar: Permite eliminar uma mensagem
seleccionada.

a Informações sobre a memória: Permite ver a
quantidade de memória disponível.

Itens enviados
1. Pode consultar mensagens enviadas. Seleccione
uma mensagem e prima a tecla
para a
consultar.
2. Pode consultar a mensagem anterior ou seguinte,
utilizando as teclas de atalho esquerda e direita.
3. Pode utilizar as seguintes funções, utilizando a tecla
de atalho esquerda [Opções].
a Mensagem nova: Permite redigir uma nova
mensagem.
a Encaminhar: Permite reencaminhar uma
mensagem seleccionada.
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a Editar: Permite editar uma mensagem
seleccionada.

a Mensagem nova: Permite redigir uma nova
mensagem.

a Eliminar: Permite eliminar uma mensagem
seleccionada.

a Enviar: Permite enviar uma mensagem
seleccionada.

a Eliminação múltipla: Permite eliminar várias
mensagens seleccionadas.

a Editar: Permite editar uma mensagem
seleccionada.

a Eliminar tudo: Permite eliminar todas as
mensagens.

a Eliminar: Permite eliminar uma mensagem
seleccionada.

a Informações sobre a mensagem: Permite ver as
informações sobre uma mensagem seleccionada.

a Eliminação múltipla: Permite eliminar várias
mensagens seleccionadas.

a Informações sobre a memória: Permite ver a
quantidade de memória disponível.

a Eliminar tudo: Permite eliminar todas as
mensagens.

Rascunhos
1. Pode consultar mensagens guardadas. Seleccione
uma mensagem e prima a tecla
para a
consultar.
2. Pode consultar a mensagem anterior ou seguinte,
utilizando a tecla de navegação.
3. Pode utilizar as seguintes funções, utilizando a tecla
de atalho esquerda [Opções].
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a Informações sobre a mensagem: Permite ver as
informações sobre uma mensagem seleccionada.
a Informações sobre a memória: Permite ver a
quantidade de memória disponível.

Mensagens

E-mail (Configurar uma conta)

2. Seleccione o e-mail utilizando a tecla de navegação.

Este menu permite editar, eliminar e adicionar uma
conta de e-mail.

3. Prima a tecla de atalho direita [Recuperar].
4. Prima a tecla

.

Para configurar uma conta de e-mail, proceda do
seguinte modo:

Caixa de correio

1. Seleccione Mensagens/Definições/E-mail após ter
premido a tecla
no ecrã em standby.

1. Seleccione Caixa de correio.

2. Introduza as informações, tais como Nome de
utilizador (o número de telefone do utilizador,
incluindo o indicativo de país sem +, por exemplo
447782227302), Palavra-passe, Endereço de e-mail,
Endereço de e-mail de resposta.

2. Seleccione 3mail para obter mensagens a partir da
Lista do servidor.
3. Para obter novas mensagens no ecrã Cabeçalho de
correio, seleccione Recuperar para obter a nova
Lista de cabeçalhos de correio.

3. Pode autenticar, premindo a tecla de atalho
esquerda [Auten.].

4. Seleccione a mensagem pretendida a partir dos
cabeçalhos de correio obtidos para obter o
conteúdo do correio a partir do servidor.

Após ter configurado as informações das outras
contas, pode receber correio dessas contas,
seleccionando Verificar chegada de correio na página
inicial Correio.

Pode utilizar as seguintes funções, utilizando a tecla
de atalho esquerda [Opções].

Para obter um e-mail, proceda do seguinte modo:

a Mensagem nova: Permite redigir uma nova
mensagem.

1. Seleccione o servidor de correio que pretende
utilizar em Caixa de correio.

a Responder com: Permite responder a uma
mensagem seleccionada.
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a Recuperar: Permite obter uma mensagem
seleccionada.
a Eliminar: Permite eliminar uma mensagem
seleccionada.
a Eliminação múltipla: Permite eliminar várias
mensagens seleccionadas.
a Eliminar tudo: Permite eliminar todas as
mensagens.
a Informações sobre a mensagem: Permite ver as
informações sobre uma mensagem seleccionada.
a Informações sobre a memória: Permite ver a
quantidade de memória disponível.
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Modelos
Pode adicionar, editar e eliminar expressões
frequentemente utilizadas.
Pode guardar antecipadamente essas expressões na
janela de introdução de conteúdo.

Ícones emotivos
Pode adicionar, editar e eliminar ícones emotivos
frequentemente utilizados.
Pode guardar antecipadamente esses ícones emotivos
na janela de introdução de conteúdo.

Mensagens

Definições
Mensagem de texto
a Relatório de entrega
Permite activar ou desactivar a função de relatório.
Quando esta função se encontra activada, a rede
informa-o se a mensagem foi ou não entregue.
a Período de validade
Permite definir o período de tempo durante o qual
as mensagens são armazenadas no centro de
mensagens de texto durante a tentativa de entrega
das mesmas ao destinatário.
a Centro de mensagens de texto
O número da porta de ligação de mensagens de
texto encontra-se pré-carregado no seu telemóvel e
não deverá alterar esta definição. Se este número
for eliminado ou alterado inadvertidamente, deverá
contactar o Serviço de Apoio ao Cliente para obter
suporte.

Mensagem multimédia
Seleccione Mensagem multimédia no menu Definições
para configurar as opções relacionadas com
mensagens multimédia.
a Relatório de entrega
Este menu permite determinar se deverá ser pedido
um aviso de recepção a um destinatário e se deverá
ser permitido o envio de avisos de recepção a um
remetente.
Solicitar relatório: Determina se deve ser pedido
um aviso de recepção após o envio de uma
mensagem multimédia.
Permitir relatório: Determina se deve ser permitido
o envio de avisos de recepção.
a Recuperação automática
Este menu permite determinar se uma mensagem
multimédia é automaticamente transferida após a
chegada de uma notificação de mensagem
multimédia.
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Mensagens
a Período de validade
Este menu permite configurar o prazo de validade
de uma mensagem ao transmitir uma mensagem
multimédia. A mensagem deverá ser guardada no
servidor multimédia apenas durante o prazo
configurado.
a Duração do slide
Este menu permite configurar a duração de cada
página ao redigir a mensagem.
a Tamanho da mensagem
Este menu permite configurar o tamanho máximo de
uma mensagem multimédia ao redigir a mensagem.
a Centro de mensagens multimédia
Os detalhes da porta de ligação multimédia
encontram-se pré-carregados no equipamento e
não deverão ser alterados. Se estes detalhes forem
alterados ou eliminados inadvertidamente, deverá
contactar o Serviço de Apoio ao Cliente para obter
suporte.
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Correio de vídeo
Este menu permite obter correio de vídeo se esta
função for suportada pelo fornecedor de serviços da
rede. Consulte o fornecedor de serviços da sua rede
para saber os detalhes do serviço de forma a
configurar correctamente o equipamento.

Correio de voz
Este menu permite obter correio de voz se esta função
for suportada pelo fornecedor de serviços da rede.
Consulte o fornecedor de serviços da sua rede para
saber os detalhes do serviço de forma a configurar
correctamente o equipamento.

Gest. Chamadas
Chamadas de vídeo
Tamanho da minha imagem

a Pode ver registos de chamadas perdidas,
recebidas, efectuadas e da totalidade. Cada menu
de registo de chamada faculta as seguintes
funções.

Este menu permite-lhe configurar o tamanho da
imagem que pretende como Grande, Médio ou
Pequeno.

a Pode efectuar uma chamada de voz ou vídeo para o
número no registo da chamada.

Posição da minha imagem

a Pode guardar o número no registo da chamada em
Contactos.

Este menu permite-lhe configurar o alinhamento do
ecrã para a parte inferior direita ou esquerda.

a Pode enviar uma mensagem para o número no
registo da chamada.

Ocultar a minha imagem

a Pode ver informações pormenorizadas sobre
registos de chamadas, tais como a data, hora e
duração da chamada.

Este menu permite-lhe ocultar a imagem.

Bloquear a minha imagem

a Pode apagar os registos de chamadas.

Este menu permite-lhe bloquear a transmissão da
imagem.

Chamadas perdidas

Registo de chamadas

Permite-lhe ver registos de chamadas não atendidas,
fazer uma chamada, enviar uma mensagem e guardar
o número em Contactos.

Pode aceder ao registo de chamadas premindo a tecla
ou
. Ícones diferentes apresentam o tipo
das chamadas recentes registadas na lista (ver página
seguinte para obter uma descrição dos ícones).

49

Gest. Chamadas

Chamadas recebidas

Chamada de voz não atendida

Permite-lhe ver registos de chamadas recebidas, fazer
uma chamada, enviar uma mensagem e guardar o
número em Contactos.

Rejeitar desligar

Números marcados

Desviar chamada

Permite-lhe ver registos de chamadas efectuadas,
fazer uma chamada, enviar uma mensagem e guardar
o número.

Este menu permite-lhe configurar o serviço de desvio
de chamadas que desvia chamadas recebidas para
um número especificado pelo utilizador.

Todas as chamadas

1. Prima a tecla

Este menu permite-lhe ver a totalidade dos registos de
chamadas não atendidas, recebidas e efectuadas.
Pode fazer uma chamada ou enviar uma mensagem
para o número seleccionado nos registos. Pode
guardar igualmente o número em Contactos.

2. Prima a tecla de navegação para baixo para ver
Chamada e, em seguida, prima Desviar chamada.

Chamada de vídeo recebida
Chamada de vídeo marcada
Chamada de vídeo não atendida
Chamada de voz recebida
Chamada de voz marcada
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Rejeitar silêncio

no ecrã em modo standby.

Chamadas de voz
a Todas as chamadas de voz
Desvia incondicionalmente todas as chamadas de
voz recebidas.
a Se ocupado
Desvia chamadas de voz recebidas quando a linha
se encontra ocupada.

Gest. Chamadas
a Se não responder
Desvia chamadas de voz recebidas quando a
chamada não é atendida.
a Se Incontactável
Desvia chamadas de voz recebidas quando o
telemóvel está desligado ou não está abrangido
pela cobertura do serviço de rede

Chamadas de vídeo
Pode desviar chamadas de vídeo para outros
telemóveis que suportem chamadas de vídeo.
a Todas as chamadas de vídeo
Desvia incondicionalmente todas as chamadas de
vídeo recebidas.

telemóvel está desligado ou não está abrangido
pela cobertura do serviço de rede.

Todas as chamadas de fax
Desvia incondicionalmente chamadas de fax.

Duração da chamada
Apresenta a duração da chamada por tipo. Prima a
tecla de atalho direita [Repor] para repor o valor.
É solicitado um código de segurança.

Última chamada
Apresenta a duração da última chamada efectuada em
horas/minutos/segundos.

a Se ocupado
Desvia chamadas de vídeo recebidas quando a
linha se encontra ocupada.

Chamadas recebidas

a Se não responder
Desvia chamadas de vídeo recebidas quando a
chamada não é atendida.

Números marcados

a Se Incontactável
Desvia chamadas de vídeo recebidas quando o

Apresenta a duração da chamada recebida.

Apresenta a duração da chamada marcada.

Todas as chamadas
Apresenta a duração de todas as chamadas.
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N.º marcaç fixos

Chamadas de voz

Pode definir números de marcação fixos apenas para
números de telefone especificados. Estas informações
são guardadas no cartão USIM. Deverá introduzir o
código PIN2 para autenticação.

Estão disponíveis as seguintes opções:

a Activado: Activa os números de marcação fixos.
a Desactivado: Desactiva os números de marcação
fixos.
a Lista de números: Pode ver e editar a lista de
números de marcação fixos.

Barrar chamadas
O barramento de chamadas permite-lhe restringir a
marcação e recepção de chamadas com o telemóvel.
Para esta função, é necessária a palavra-passe de
barramento, a qual pode ser obtida junto do Serviço de
Apoio ao Cliente.
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a Todas as efectuadas: Não é possível efectuar
chamadas.
a Internacionais efectuadas: Não é possível efectuar
chamadas internacionais.
a Chamadas internacionais efectuadas excepto para
o país natal: Quando se encontra em viagem noutro
país, apenas é possível efectuar chamadas para
números do país actual ou de origem, no qual se
encontra o fornecedor de rede.
a Todas as recebidas: Não é possível receber
chamadas.
a Recebidas quando no estrangeiro: Não é possível
receber chamadas quando está a utilizar o
telemóvel fora da área de serviço de origem.

Gest. Chamadas

Chamadas de vídeo

Definições

Estão disponíveis as seguintes opções:
a Todas as efectuadas: Não é possível efectuar
chamadas.
a Internacionais efectuadas: Não é possível efectuar
chamadas internacionais.
a Chamadas internacionais efectuadas excepto para
o país natal: Quando se encontra em viagem noutro
país, apenas é possível efectuar chamadas para
números do país actual ou de origem, no qual se
encontra o fornecedor de rede.
a Todas as recebidas: Não é possível receber
chamadas.
a Recebidas quando no estrangeiro: Não é possível
receber chamadas quando está a utilizar o
telemóvel fora da área de serviço de origem.

Desactivar tudo
Todas as definições de barramento de chamadas são
desactivadas, é possível fazer e receber chamadas
normalmente.

Chamada em espera
A rede notificá-lo-á de uma nova chamada em linha
durante outra chamada. Seleccione Activar para pedir
à rede a activação de chamada em espera, Desactivar
para pedir à rede a desactivação da chamada em
espera ou Ver estado para verificar se a função está
ou não activa.

Enviar o meu número
Este serviço de rede permite-lhe definir que o seu
número de telefone seja apresentado (Activado) ou
ocultado (Desactivado) da pessoa que está a
contactar. Seleccione Definir por rede para repor o
telemóvel na definição acordada com o Serviço de
Apoio ao Cliente.

Rejeitar chamada
Este menu permite-lhe activar ou desactivar a rejeição
de chamadas de todos os números ou de um número
específico.
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a Desactivado

Modo de atendimento

a Rejeitar por lista

Permite-lhe determinar o modo de atender o
telemóvel.

Configura o modo de rejeição condicional de
chamadas. Prima a tecla de atalho direita
[Configuração] para adicionar o número de telefone
a rejeitar. Ao adicionar um número à lista, pode
seleccionar Silêncio ou Terminar chamada como
método de rejeição. Ao adicionar um número à lista,
pode adicionar o número introduzindo-o
directamente ou pesquisando o número em
Contactos, através da selecção de Procurar.
a Rejeitar todas as chamadas

Remarcação automática
O menu permite-lhe configurar a função de
remarcação automática, após a falha de uma tentativa
de chamada.
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a Premir a tecla de envio: Pode atender uma
chamada premindo apenas a tecla
.
a Premir qualquer tecla: Pode atender uma chamada
premindo qualquer tecla, excepto a tecla
,
teclas de atalho e teclas laterais.
a Ao abrir: Esta opção permite-lhe atender uma
chamada simplesmente através da abertura da
tampa.

Lembrete de minutos
Esta função emite uma notificação de alerta a cada 1
minuto que passa após a ligação da chamada.

Multimédia
Câmara

Prima a tecla de atalho esquerda [Opções] para
visualizar as seguintes opções de menu de contexto.

Esta aplicação permite-lhe tirar fotografias. Pode tirar
uma fotografia do tamanho pretendido e utilizá-la
como fotografia de um contacto, no ecrã inicial e para
outras finalidades mais genéricas. Uma vez tirada,
uma fotografia pode ser enviada através de mensagem
multimédia ou e-mail.

a Tamanho: Determina o tamanho de uma imagem.
a Qualidade: Determina a qualidade de uma imagem.
a Flash: Determina o funcionamento do flash.
a Multifotos: Determina a activação de fotografias
multi-disparo.
a Zoom: Determina o nível de zoom.
a Brilho: Determina o brilho.
a Temporizador de atraso: Determina o tempo de
espera.
a Efeito da câmara: Determina o efeito especial da
fotografia.
a Som do obturador: Determina o som emitido quando
o obturador é premido.
a Visualizador de imagens: Apresenta as fotografias
tiradas.
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Multimédia

Câmara de vídeo
Esta aplicação permite gravar clips de vídeo. Com esta
função, pode reproduzir e ver ficheiros de vídeo
guardados. Uma vez gravado, um clip de vídeo pode
ser enviado através de mensagem multimédia ou
e-mail.

a Qualidade: Determina a qualidade de um clip de
vídeo.
a Brilho: Determina o brilho.
a Efeito da câmara: Determina o efeito especial do
clip de vídeo.
a Duração: Determina o tempo de gravação.
a Som: Determina a função sem som.
a Leitor de vídeo: Apresenta os clips de vídeo
guardados.

Visualiz imagens
Esta aplicação permite-lhe ver fotografias. Os ficheiros
de imagem guardados no telemóvel são representados
por miniaturas. Seleccione a imagem pretendida para
ver a imagem em tamanho grande.
Prima a tecla de atalho esquerda [Opções] para
visualizar as seguintes opções de menu de contexto.
a Flash: Determina o funcionamento do flash.
a Zoom: Determina o nível de zoom.
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n Aviso
As funções de Editar imagem poderão não funcionar devido
às dimensões da imagem ou à ausência de recursos
internos do telefone. Por exemplo, a função Rodar não
funcionará para imagens superiores a 640 x 480,

Multimédia
Prima a tecla de atalho da esquerda [Opções] para
visualizar as seguintes opções de menu de contexto
(em 1. Lista de imagens).
a Ir para câmara: Passa para a aplicação de câmara
para tirar fotografias.
a Enviar como mensagem: Permite anexar a imagem
seleccionada a uma mensagem e enviar a
mensagem.

a Diapositivos: Pode iniciar a apresentação de
diapositivos.
a Informações sobre o ficheiro: Apresenta
informações sobre o ficheiro de imagem
seleccionado.
a Informações sobre a memória: Apresenta a
utilização de memória actual.

a Imagem animada: Permite transformar a imagem
numa imagem animada.

Prima a tecla de atalho da esquerda [Opções] para
visualizar as seguintes opções de menu de contexto
(em 2. Ver imagem).

a Atribuir novo nome: Permite atribuir novo nome à
imagem.

a Ir para câmara: Passa para a aplicação de câmara
para tirar fotografias.

a Eliminar: Elimina a imagem seleccionada.

a Enviar como mensagem: Permite anexar a imagem
seleccionada a uma mensagem e enviar a
mensagem.

a Eliminação múltipla: Elimina múltiplos ficheiros de
imagem de cada vez.
a Eliminar tudo: Elimina todas as imagens.
a Tema do ecrã: Pode definir uma imagem como tema
do ecrã (Ecrã inicial, Chamada recebida, Chamada
efectuada, A enviar mensagem, Activar e
Desactivar).
a Ordenar: Ordena imagens.

a Atribuir novo nome: Permite atribuir novo nome à
imagem.
a Eliminar: Elimina a imagem seleccionada.
a Zoom: Pode ampliar e reduzir a imagem.
a Editar imagem: Pode editar a imagem.
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Multimédia
a Tema do ecrã: Pode definir uma imagem como tema
do ecrã (Ecrã inicial, Chamada recebida, Chamada
efectuada, A enviar mensagem, Activar e
Desactivar).

Prima a tecla de atalho esquerda [Opções] para ver as
seguintes opções de menu de contexto (se o estado
for 1. Anular corte de som).

a Diapositivos: Pode iniciar a apresentação de
diapositivos.

a Sem som: Corta temporariamente o som.

a Informações sobre o ficheiro: Apresenta
informações sobre o ficheiro de imagem
seleccionado.

a Ficheiro seguinte: Reproduz o ficheiro de áudio
seguinte.

Leitor áudio
Esta aplicação reproduz e permite ouvir ficheiros MP3,
MIDI e AAC. Seleccione o ficheiro de áudio pretendido
no modo de lista onde estão indicados ficheiros de
áudio.
As opções a seguir indicadas estão disponíveis na
secção Os meu sons do Leitor de áudio.
Estão disponíveis dois cenários:
1) Estado Anular corte de som e
2) Estado Sem som.
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a Eliminar: Elimina todos os ficheiros de áudio.
a Definir repetição: Repete o ficheiro de áudio.

a Ficheiro anterior: Reproduz o ficheiro de áudio
anterior.
a Ver lista de ficheiros: Apresenta uma lista de
ficheiros de áudio.
a Informações sobre o ficheiro: Apresenta
informações sobre o ficheiro de áudio
seleccionado.

Multimédia
Prima a tecla de atalho esquerda [Opções] para
visualizar as seguintes opções de menu de contexto
(se o estado for 2. Sem som).
a Eliminar: Elimina todos os ficheiros de áudio.
a Anular corte de som: Cancela a função Sem som
para que seja possível ouvir novamente o som.
a Definir repetição: Repete o ficheiro de áudio.
a Ficheiro seguinte: Reproduz o ficheiro de áudio
seguinte.
a Ficheiro anterior: Reproduz o ficheiro de áudio
anterior.
a Ver lista de ficheiros: Apresenta uma lista de
ficheiros de áudio.
a Informações sobre o ficheiro: Apresenta
informações sobre o ficheiro de áudio
seleccionado.

Prima a tecla de atalho esquerda [Opções] para
visualizar as seguintes opções de menu de contexto.
a Enviar como mensagem: Pode anexar o ficheiro de
áudio seleccionado a uma mensagem e enviar a
mensagem.
a Atribuir novo nome: Pode atribuir novo nome ao
ficheiro de áudio seleccionado.
a Eliminar: Elimina o ficheiro de áudio seleccionado.
a Eliminação múltipla: Elimina múltiplos ficheiros de
áudio de cada vez.
a Eliminar todos: Elimina todos os ficheiros de áudio.
a Tema de som: Pode definir um ficheiro de áudio
como tema de som (Toque de voz, Toque de vídeo,
Activar, Desactivar).
a Ordenar: Ordena ficheiros de som.
a Informações sobre o ficheiro: Apresenta
informações sobre o ficheiro de áudio
seleccionado.
a Informações sobre a memória: Apresenta a
utilização de memória actual.
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Multimédia

Leitor de vídeo
Esta aplicação reproduz vídeo gravado (ficheiros .3gp
ou MPEG4). Seleccione um vídeo pretendido.
As opções seguintes são disponibilizadas pelo Leitor
de vídeo.
Existem dois cenários:
1) Estado Sem som/Anular corte de som e
2) Estado Pausa

Prima a tecla de atalho esquerda [Opções] para ver as
seguintes opções de menu de contexto (se o estado
for 1. Anular corte de som/Sem som).
a Eliminar: Elimina o ficheiro de vídeo seleccionado.
a Sem som/Anular corte de som: Silencia/Activa o
som temporariamente.
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a Ficheiro seguinte: Reproduz o ficheiro de vídeo
seguinte.
a Ficheiro anterior: Reproduz o ficheiro de vídeo
anterior.
a Ver lista de ficheiros: Apresenta uma lista de
ficheiros de vídeo.
a Informações sobre o ficheiro: Apresenta
informações sobre o ficheiro de vídeo
seleccionado.

Multimédia
Prima a tecla de atalho esquerda [Opções] para
visualizar as seguintes opções de menu de contexto
(se o estado for 2. Pausa).
a Eliminar: Elimina o ficheiro de vídeo seleccionado.
a Captar: Capta uma imagem do ficheiro de vídeo.
a Ficheiro seguinte: Reproduz o ficheiro de vídeo
seguinte.
a Ficheiro anterior: Reproduz o ficheiro de vídeo
anterior.
a Ver lista de ficheiros: Apresenta uma lista de
ficheiros de vídeo.
a Informações sobre o ficheiro: Apresenta
informações sobre o ficheiro de vídeo
seleccionado.

Prima a tecla de atalho esquerda [Opções] para
visualizar as seguintes opções de menu de contexto.
a Enviar como mensagem: Pode anexar o ficheiro de
vídeo seleccionado e enviar a mensagem, caso o
conteúdo do ficheiro não esteja protegido.
a Atribuir novo nome: Pode atribuir novo nome ao
ficheiro de vídeo seleccionado.
a Eliminar: Elimina o ficheiro de vídeo seleccionado.
a Eliminação múltipla: Elimina múltiplos ficheiros de
vídeo de uma só vez.
a Eliminar tudo: Elimina todos os ficheiros de vídeo.
a Ordenar: Ordena ficheiros de vídeo.
a Informações sobre o ficheiro: Apresenta
informações sobre o ficheiro de vídeo
seleccionado.
a Informações sobre a memória: Apresenta a
utilização de memória actual.
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Contactos
Este menu permite guardar e gerir informações de
endereço de contactos. As funções de Contactos
permitem adicionar um novo endereço ou procurar
endereços de contactos previamente guardados por
nome, número de telefone e informações de grupo.

Adicionar novo
Este menu permite-lhe adicionar um novo endereço de
contacto. Pode introduzir informações de contacto,
incluindo nome, números de telefone, endereços de
e-mail, itens de informações de grupo, notas,
endereço da página inicial da Web, toque e avatar ou
imagem (fotografia).
Tem de seleccionar a memória do telemóvel ou do
cartão USIM através das teclas de navegação direita
e esquerda.

Procurar
Este menu permite-lhe procurar os endereços dos
seus contactos. A operação de procura é geralmente
efectuada por nome. Na janela de procura,
é apresentada a função de pesquisa actual, bem como
os resultados da condição de pesquisa.
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No ecrã, é apresentada uma imagem guardada ou o
avatar relativo ao endereço do contacto seleccionado.
Pode alterar a configuração no menu [Opções] por
forma a que não seja apresentado qualquer avatar ou
imagem. Também pode fazer uma chamada telefónica
ou enviar uma mensagem ao número de telefone
seleccionado.

Grupo
Este menu permite-lhe gerir informações de grupo.
Por predefinição, existem 4 grupos:
Família, amigos, colegas e escola. Também pode
configurar um toque para um grupo, de modo a que
toque quando é recebida uma chamada de um
contacto específico desse grupo, caso não esteja
configurado qualquer toque para o endereço do
contacto.

Contactos

Marcações rápidas

Copiar todos

Este menu permite-lhe configurar números de
marcação rápida. Pode seleccionar um número entre 3
e 9 como número de marcação rápida.
Pode configurar números de marcação rápida para
qualquer um dos 5 números de um endereço de
contacto específico, do modo que possa ter vários
números de marcação rápida.

Este menu permite-lhe copiar todas as informações do
cartão USIM, tais como nome, número de telemóvel,
etc., para o telemóvel. Se um nome for duplicado
durante a operação de cópia, as informações ficarão
em duplicado.

Limpar contactos
Este menu elimina informações de endereço de
contactos. Pode eliminar endereços de contacto
guardados na memória do telefone e os números
guardados no cartão USIM.

a Telemóvel para USIM: Pode copiar a entrada da
memória do telefone para o cartão USIM (nem
todos os dados serão copiados).
a USIM para telemóvel: Pode copiar a entrada do
cartão USIM para a memória do telefone.
Estão disponíveis as seguintes opções:
Todos juntos: Pode copiar todos os contactos de
uma só vez.
Um a um: Pode copiar contactos seleccionados um
a um.
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Contactos

Mover todos

Número próprio

Este menu permite-lhe mover todas as informações do
cartão USIM, tais como nome, número de telemóvel,
etc., para o telemóvel. Esta operação é diferente da
operação Copiar todos na medida em que as
informações destino são guardadas apenas na
localização destino.

Permite-lhe apresentar o seu número de telefone no
cartão USIM.

a Telemóvel para USIM: Pode mover a entrada da
memória do telefone para o cartão USIM.
a USIM para telemóvel: Pode mover a entrada do
cartão USIM para a memória do telefone.
Estão disponíveis as seguintes opções:
Tudo junto: Pode mover todos os contactos de uma
só vez.
Um a um: Pode mover contactos seleccionados um
a um.

64

Definições
Permite-lhe definir o modo de apresentação dos
seguintes itens:
Ver dados: Telemóvel e USIM / Telemóvel / USIM
Ver imagem/avatar: Activado / Desactivado

Aplicações
Este telemóvel suporta JavaTm, o que lhe permite
fazer download de jogos a partir do portal do operador,
e jogar no telemóvel.
É possível fazer download de jogos a partir da página
de jogos do portal do operador. Os utilizadores podem
aceder à referida página através da tecla
.
A tecla

As minhas aplicações
Este menu é utilizado para localizar e executar
aplicações transferidas como, por exemplo, jogos.
Seleccione Download para consultar a lista de
aplicações que tenham sido transferidas para o
telemóvel.

carrega a página do portal do operador.

Seleccione o ícone de serviços e, em seguida,
seleccione o ícone de jogo na página principal
(geralmente esta é a página apresentada quando um
utilizador selecciona o separador junto do portal do
operador). Na página de jogos, é possível consultar a
lista de jogos, seleccionar e fazer download de jogos.
Em alternativa, é possível utilizar o menu de
aplicações Download para aceder à página de jogos.
n Nota
Tenha em atenção que o download de um jogo implica
normalmente um custo adicional.

Fazer download de aplicações
Este menu é utilizado para aceder directamente à
página de download de jogos, para que os utilizadores
possam procurar e seleccionar os jogos a transferir.
Esta operação é possível na medida em que o browser
da Internet é iniciado com a definição de URL do portal
de jogos. Este URL está especificado no menu
Definições - URL portal Java.
Por predefinição, esta definição encontra-se na
página de jogos do portal do operador (em alternativa,
pode permanecer em branco, caso o Operador não
especifique o URL). Caso os utilizadores pretendam
alterar a predefinição, o URL do portal de jogos pode
ser modificado no menu Definições.
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Aplicações

Definições
Este menu é utilizado para configurar o site Java do
portal da Internet, por forma a estabelecer ligação
para download de jogos.

Seleccione “Aplicações > Definições”. Em “Definições”,
adicione um item de lista que especifique o URL do site de
jogos Java e defina o item da lista como “ACTIVADO”.

Se seleccionar este menu, é apresentada a lista de
sites Java de portais da Internet actualmente
guardados, bem como o site configurado.

Se iniciar o browser WAP seleccionando
“Aplicações > Fazer download de aplicações”, o browser
WAP apresentará a página de URL do item de lista activado
no menu “Aplicações > Definições”.

Primeiro ecrã Definições: Apresenta a lista de itens,
caso existam itens guardados.

Se seleccionar uma ligação a um jogo Java enquanto
pesquisa a página, o jogo será transferido. Para transferir
jogos Java, basta seguir a mensagem do utilizador.

1. Seleccione um item utilizando as teclas de
navegação para cima ou para baixo.

Todas as aplicações Java transferidas são indicadas no
menu “Aplicações > As minhas aplicações”.

2. Prima a tecla
para activar o serviço referente
ao item seleccionado.
3. Prima a tecla de atalho esquerda [Opções] para
visualizar o menu de contexto.
Prima a tecla de atalho esquerda [Opções] para
visualizar as seguintes opções de menu de contexto.
a Ver: Apresenta o conteúdo do item seleccionado.
a Adicionar novo: É adicionado um novo perfil.
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n Nota

Browser
O portal do operador apresenta-lhe um universo de
serviços de comunicações, informações e
entretenimento.

a

Favoritos: Pode adicionar ou guardar a página
actual nos Favoritos ou consultar a lista
guardada nessa secção.

Pode pedir indicações para as principais cidades,
conhecer as últimas notícias, manter-se a par das
mais recentes novidades desportivas e muito mais.

a

Definições: Pode definir os dados relacionados
com o Browser, tais como Limpar cache,
Informações sobre a sessão, Limpar cookies,
etc.

a

Voltar: Passa para a página anterior.

a

Encaminhar: Passa para a página seguinte.

O browser está disponível na área de cobertura 3G.
Para iniciar o browser no modo standby, prima a
tecla
.

Início

O exemplo seguinte ilustra a funcionalidade do menu
‘Encaminhar’ do browser.

Seleccione Início no menu Internet e, em seguida,
prima a tecla
.

1. Navegação: Página A > Página B > Página C >
Página D

Se pretender carregar novamente a página actual,
prima a tecla de atalho direita [Recarregar].

2. Na Página D, seleccione ‘Voltar’ no menu para
regressar à Página C.

Estão disponíveis as seguintes opções. Prima a tecla
de atalho esquerda [Opções].

3. Na Página C, se seleccionar ‘Voltar’ no menu,
passará para a Pagina B. Por outro lado, se
seleccionar ‘Encaminhar’ no menu, passará
novamente para a Página D.

a

Início: Passa para a página inicial.

a

Recarregar: Carrega novamente a página
actual.

a

Introduzir URL: Estabeleça ligação ao URL
específico após a edição.
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Browser

Favoritos

Páginas guardadas

Esta função permite-lhe armazenar e editar sites de
acesso frequente.

Guarda as páginas apresentadas como um ficheiro
offline. É possível guardar até 20 páginas.

a Enviar como mensagem: É possível enviar o URL de
um favorito seleccionado através de uma
mensagem de texto ou mensagem multimédia.

Ir para URL

a Adicionar novo: Adiciona um novo site à lista de
favoritos.
a Editar: Pode editar e guardar o nome e o endereço
do favorito seleccionado.
a Eliminar: Elimina o favorito seleccionado.
a Eliminar tudo: Elimina todos os favoritos
actualmente guardados.
a Ver: Apresenta o conteúdo do item seleccionado.
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Estabelece ligação ao URL específico após a edição.

Segurança
É apresentada uma lista dos certificados disponíveis.

Browser

Definições

Streaming ao vivo

a Perfis

Esta aplicação reproduz a transmissão ao vivo. Para
apreciar este momento, tem de iniciar o browser
primeiro, aceder aos serviços de entretenimento e
localizar o menu Streaming ao vivo.
Prima o ícone de transmissão para apreciar o universo
da transmissão ao vivo.
Quando premir o ícone da transmissão, o telemóvel
apresenta uma transmissão ao vivo automaticamente.

Seleccione os perfis, premindo a tecla
iniciar o browser

para

a Limpar cache
Elimina os dados guardados na memória cache.
a Codificação de caracteres
Seleccione um dos conjuntos de caracteres da lista
seguinte
: Automático, Inglês(ASCII), Inglês(ISO),
(Inglês(LATIN)), Unicode(UCS2 BE),
Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto),
Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE),
Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8),
Chinês(BIG5).
a Controlo de navegação
Permite determinar a velocidade de deslocação e
seleccionar 1 linha, 2 linhas e 3 linhas.

Controlo do videogravador
Se a transmissão for ao vivo, o telemóvel apresenta a
máscara de controlo do videogravador na barra.
1.

: Reprodução e Pausa alternadamente.

2. Tecla de navegação esquerda/direita: esta tecla não
activa o avanço rápido/rebobinagem numa
transmissão ao vivo.
3. Tecla Sem som/ Anular corte de som: silencia/activa
o som temporariamente.
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Browser
Opção

Controlo do videogravador

Prima a tecla de atalho esquerda [Opções] para ver as
opções do menu de contexto seguinte.

Se a transmissão não for ao vivo, o telemóvel
apresenta a máscara de controlo do videogravador
com o tempo de reprodução actual.

1. Sem som/ Anular corte de som: silencia/activa o
som temporariamente.
2. Informações do conteúdo
: Mostra informações sobre o conteúdo actual
fornecido pelo servidor de streaming
Transmissão normal
A transmissão normal é muito similar à transmissão ao
vivo. Para apreciar esta transmissão, tem de iniciar o
browser, aceder aos serviços de entretenimento e
seleccionar o menu Streaming normal, para ter acesso
a noticiários, bolsa, música, tempo, etc.

1.

: Reprodução e Pausa alternadamente.

2. Tecla de navegação esquerda/direita: Pode
avançar/retroceder com esta tecla mais
rapidamente.
O exemplo seguinte mostra a funcionalidade do
menu de transmissão “FF/REW”
a

prima a tecla FF/REW durante a reprodução da
transmissão, o telemóvel interrompe o vídeo.

a

prima mais a tecla FF/REW ,o telemóvel mostra o
tempo novo e a barra de progresso imediatamente.
(O utilizador pode seleccionar novo tempo com a
tecla FF/REW.)

a

se não premir mais a tecla, o telemóvel inicia a
transmissão com o tempo novo.

3. Tecla Sem som/ Anular corte de som: silencia/activa
o som temporariamente.
A OPÇÃO é igual à da transmissão ao vivo.
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Agenda
Calendário

tecla de atalho direita [Adicionar] no ecrã Gestão da
agenda mensal.

Gestão da agenda mensal

2. Introduza a data pretendida com as teclas
numéricas.

1. Seleccione Agenda no menu superior.
2. Seleccione Calendário e prima a tecla

.

3. Aparece a vista da agenda mensal.
4. No início, o cursor aparece na data de hoje de
acordo com as definições do telemóvel.
5. Pode mover o cursor da data para a localização
pretendida com as teclas de navegação para cima,
para baixo, esquerda e direita.
6. Numa data onde guardou um item ou aniversário na
agenda, os ícones correspondentes e o número de
itens guardados na agenda aparecem no canto
inferior esquerdo do ecrã.

3. Introduza a hora pretendida com as teclas
numéricas.
4. Introduza o assunto e prima a tecla

.

5. Seleccione o tipo de item da agenda com as teclas
de navegação esquerda e direita.
6. Seleccione o tipo de repetição com as teclas de
navegação esquerda e direita.
7. Seleccione o tipo de alarme com as teclas de
navegação esquerda e direita.
8. Prima a tecla
agenda.

para guardar o novo item na

Adicionar um novo item à agenda

Eliminar um item da agenda

1. Seleccione a tecla de atalho esquerda [Opções] no
ecrã Gestão da agenda mensal, seleccione
Adicionar novo no menu de contexto e, em seguida,
prima a tecla
. Em alternativa, seleccione a

1. Seleccione a tecla de atalho esquerda [Opções] no
ecrã Gestão da agenda mensal, seleccione Eliminar
e, em seguida, prima a tecla
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Agenda
2. Aparecem menus de contexto, incluindo Eliminar
anteriores, Eliminação múltipla e Eliminar tudo.

3. Seleccione o tipo de configuração de férias e prima
a tecla
para configurar as férias.

3. Seleccione Eliminar anteriores e prima a tecla
para eliminar todos os itens da agenda anteriores ao
dia em questão.

4. A data correspondente às férias configuradas é
representada a verde no ecrã Gestão da agenda
mensal.

4. Seleccione Eliminação múltipla e prima a tecla.
Aparece um ecrã a pedir-lhe para especificar o
termo para eliminar os itens da agenda. Neste ecrã,
introduza o termo pretendido e prima a tecla
para eliminar os itens da agenda no período
especificado.

Procurar um item na agenda

5. Seleccione Eliminar tudo e prima a tecla
eliminar todos os itens da agenda.

1. Introduza o assunto pretendido do item da agenda a
localizar.

para

Definir férias
1. Seleccione a tecla de atalho esquerda [Opções] no
ecrã Gestão da agenda mensal, seleccione Definir
férias e prima a tecla
para ver a janela de
contexto da configuração de férias.
2. Os tipos de férias suportados incluem No dia,
Semanalmente, Mensalmente, Anualmente e
Definição múltipla.
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Seleccione a tecla de atalho esquerda [Opções] no
ecrã Gestão da agenda mensal, seleccione Procurar e,
em seguida, prima a tecla
para ver o ecrã
Procurar itens da agenda.

2. Seleccione Do tipo a localizar.
3. Prima a tecla

.

4. Se existirem itens na agenda que satisfaçam os
critérios de pesquisa, os itens da agenda são
apresentados. Se não existir nenhum item na
agenda que satisfaça os critérios de pesquisa,
aparece a mensagem Sem correspondência no
calendário.

Agenda

Aceder a uma data específica
1. Seleccione a tecla de atalho esquerda [Opções] no
ecrã Gestão da agenda mensal, seleccione Ir para
data e, em seguida, prima a tecla
para ver a
janela Ir para data.
2. Introduza a data pretendida a que pretende ter
acesso e prima e tecla
.
3. O cursor da data do ecrã Gestão da agenda mensal
vai para a data especificada.

Ir para hoje
1. Seleccione a tecla de atalho esquerda [Opções] no
ecrã Gestão da agenda mensal, seleccione Hoje e,
em seguida, prima a tecla
.
2. O cursor da data do ecrã Gestão da agenda mensal
vai para a data de hoje.

Tarefa
Lista de Tarefas
1. Seleccione Agenda no menu superior.
2. Seleccione o item Tarefa e prima a tecla

.

3. Aparece a lista das tarefas guardada.

Adicionar Tarefas
1. Para adicionar uma nova Tarefa, seleccione
Adicionar novo com a tecla de atalho esquerda
[Opções] no ecrã Lista de tarefas ou seleccione a
tecla de atalho direita [Adicionar].
2. Introduza trabalho a fazer, data e notas quando
adicionar um item.
3. Prima a tecla

para guardar a Tarefa.

Informações sobre a memória
Mostra a utilização actual da memória.
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Agenda

Eliminar Tarefa/Eliminar tudo

Nota

1. Seleccione o item pretendido para eliminar da lista
Eliminar com a tecla de atalho esquerda [Opções]
para eliminar a Tarefa.

Notas guardadas
2. Seleccione Nota e prima a tecla

Tarefa concluída/ Tarefa ainda não realizada

Adicionar nota

1. Se quiser marcar um item na lista de tarefas
guardadas como realizado, seleccione o item na
lista Tarefas.

1. Para adicionar uma nova nota, seleccione Adicionar
novo com a tecla de atalho esquerda [Opções] no
ecrã Nota geral ou seleccione a tecla de atalho
direita [Adicionar].

2. Seleccione Concluído com a tecla de atalho
esquerda [Opções] para marcar o item da agenda
como realizado.
3. Para cancelar Concluído, seleccione Ainda não
realizado.

Vista detalhada da Tarefa
Para ver informações detalhadas, seleccione o item
pretendido na lista de Tarefas e prima a tecla
para ver o ecrã de vista detalhada sobre o item.
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1. Seleccione Agenda no menu superior.

2. Seleccione Eliminar tudo com a tecla de atalho
esquerda [Opções] para eliminar todas as tarefas
guardadas.

.

3. Aparece a lista de notas guardadas.

2. Introduza o conteúdo da nota a guardar.
3. Prima a tecla

para guardar a nota.

Agenda

Bloquear/Desbloquear nota

Alterar padrão de fundo

1. Seleccione o item a bloquear pretendido na lista de
notas guardadas. A nota bloqueada é convertida
numa nota secreta.

Pode alterar a imagem do padrão de fundo com a tecla
de navegação no item da nota.

2. Seleccione Mover para nota secreta a tecla
[Opções] para bloquear o item da nota.

Informações sobre o ficheiro
Pode ver o título, tamanho e data de criação da nota
seleccionada.

3. Para o desbloquear, seleccione Mover para em
Nota secreta.

Informações sobre a memória

Editar nota

Pode ver o estado da memória: Total, Em utilização e
Livre.

Pode editar a nota seleccionada.

Eliminar nota/Eliminar tudo
1. Seleccione o item pretendido para o eliminar da lista
de notas e seleccione Eliminar com a tecla de atalho
esquerda [Opções] para eliminar a nota.
2. Seleccione Eliminar tudo com a tecla de atalho
esquerda [Opções] para eliminar todas as notas
guardadas.

Nota secreta
1. Seleccione Agenda no menu superior.
2. Seleccione Nota secreta e prima a tecla

.

3. Para ver ou eliminar a configuração da nota como
uma nota secreta, tem de introduzir a palavra-passe
configurada no telefone.
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Ferramentas
Menu rápido
O Menu rápido permite adicionar os seus próprios
favoritos à lista já fornecida. Assim que criar o seu
próprio menu, pode aceder rapidamente à função
pretendida no menu em standby, premindo a tecla de
navegação para cima. Para aceder directamente ao
menu pretendido, seleccione o menu pretendido no
menu Favoritos e prima as teclas de navegação para
cima e para baixo.
a Adicionar novo: Na lista [Vazio], prima a tecla de
atalho direita [Adicionar]. Seleccione o item no
menu e guarde o item do menu pretendido.
a Editar: Na lista de itens de menu adicionados, prima
a tecla de atalho direita [Editar] ou a tecla de atalho
esquerda [Opções]. Seleccione Editar no menu para
editar um item de menu guardado.
a Eliminar: Na lista de itens de menu adicionados,
prima a tecla de atalho esquerda [Opções].
Seleccione Eliminar no menu para eliminar um item
de menu guardado.
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a Eliminar tudo: Na lista de itens de menu
adicionados, prima a tecla de atalho esquerda
[Opções]. Seleccione Eliminar tudo no menu para
eliminar os itens do menu rápido de 6 a 0.
a Ver informações: Na lista de itens de menu
adicionados, prima a tecla de atalho esquerda
[Opções].
Seleccione Ver informações no menu para ver as
informações sobre a localização real do item de menu
adicionado.

Despertador
A função de alarme permite configurar vários alarmes
separados. Pode também acertar a hora, o intervalo de
repetição e o som do alarme.
a Seleccione o alarme pretendido para configurar na
lista de alarmes. Se não existir nenhum alarme,
prima a tecla de atalho direita [Adicionar] para
adicionar um novo alarme.
a Definir/Cancelar alarme: Ligue ou desligue o alarme
com a tecla de navegação.

Ferramentas
a Introduzir hora do alarme: Introduza a hora do
alarme pretendida, especificando a hora e os
minutos. Se o formato da hora for o formato
baseado nas 12 horas, tem de seleccionar ‘am’ ou
‘pm’ com a tecla de atalho direita.
a Seleccionar modo de repetição: Seleccione o modo
de repetição pretendido com a tecla de navegação.

Calculadora
A função Calculadora permite adicionar, subtrair,
multiplicar e dividir. Pode introduzir números com as
teclas numéricas e operadores com as teclas de
navegação para cima, para baixo, esquerda e direita.
Pode introduzir uma vírgula decimal com a tecla

a Seleccionar campainha: Seleccione a campainha a
utilizar para o alarme com a tecla de navegação.

Sempre que premir a tecla
, os caracteres são
eliminados sequencialmente na direcção inversa.

a Introduzir nota: Introduza o nome do alarme.

Hora mundial

Quando concluir a configuração, prima a tecla
para guardar a configuração do alarme alterada.
n Nota
A função de alarme não funciona se o telemóvel estiver
desligado.

.

A função Hora mundial fornece informações sobre
horas das principais cidades mundiais.
1. Pode ver as horas da cidade ou do país pretendido
com a tecla de navegação ou de atalho direita
[Lista].
2. Pode seleccionar uma cidade pretendida como base
com a tecla de atalho esquerda [Definir].
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Ferramentas

Conversor de unidades

6. Para sair da função de conversão monetária, prima
a tecla
ou
.

Esta função converte quaisquer medidas para uma
unidade à sua escolha.

Área
1. Seleccione o menu Área.

Existem 7 tipos de unidades que podem ser
convertidas: Moeda, Área, Comprimento, Peso,
Temperatura, Volume, e Velocidade.

2. Seleccione a unidade pretendida para a converter
com a tecla de atalho direita [Unidade].

n Nota
Pode introduzir uma vírgula decimal com a tecla

.

1. Seleccione o menu Moeda.

4. Prima a tecla de atalho esquerda [Repor] para
apagar o campo de introdução actual e localizar o
cursor no campo de introdução.

2. Os utilizadores podem definir uma taxa de câmbio
com a tecla de atalho direita [Taxa].

5. Para sair da função de conversão de área, prima a
tecla
ou
.

3. Introduza a unidade padrão em Nacional e, em
seguida, prima a tecla
.
Pode ver o valor convertido em Estrangeiro.

Comprimento

4. Pode ver o valor na moeda nacional em Nacional,
introduzindo a unidade padrão em Estrangeiro.

2. Seleccione a unidade pretendida para a converter
com a tecla de atalho direita [Unidade].

5. Prima a tecla de atalho esquerda [Repor] para
apagar o campo de introdução actual e localizar o
cursor no campo de introdução.

3. Introduza a unidade padrão para ver o valor
convertido.

Moeda
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3. Introduza a unidade padrão para ver o valor
convertido.

1. Seleccione o menu Comprimento.

Ferramentas
4. Prima a tecla de atalho esquerda [Repor] para
apagar o campo de introdução actual e localizar o
cursor no campo de introdução.
5. Para sair da função de conversão de comprimento,
prima a tecla
ou
.

Temperatura
1. Seleccione o menu Temperatura.
2. Introduza a unidade padrão para ver o valor
convertido.

1. Seleccione o menu Peso.

3. Prima a tecla de atalho esquerda [Repor] para
apagar o campo de introdução actual e localizar o
cursor no campo de introdução.

2. Seleccione a unidade pretendida para a converter
com a tecla de atalho direita [Unidade].

4. Para sair da função de conversão de temperatura,
prima a tecla
ou
.

3. Introduza a unidade padrão para ver o valor
convertido.

Volume

Peso

4. Prima a tecla de atalho esquerda [Repor] para
apagar o campo de introdução actual e localizar o
cursor no campo de introdução.
5. Para sair da função de conversão de peso, prima a
tecla
ou
.

1. Seleccione o menu Volume.
2. Seleccione a unidade pretendida para a converter
com a tecla de atalho direita [Unidade].
3. Introduza a unidade standard padrão para ver o
valor convertido.
4. Prima a tecla de atalho esquerda [Repor] para
apagar o campo de introdução actual e localizar o
cursor no campo de introdução.
5. Para sair da função de conversão de volume, prima
a tecla
ou
.
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Ferramentas

Velocidade

Temporizadores

1. Seleccione o menu Velocidade.
2. Seleccione a unidade pretendida para a converter
com a tecla de atalho direita [Unidade].
3. Introduza a unidade padrão para ver o valor
convertido.
4. Prima a tecla de atalho esquerda [Repor] para
apagar o campo de introdução actual e localizar o
cursor no campo de introdução.
5. Para sair da função de conversão de velocidade,
prima a tecla
ou
.

Localizador de datas
A função Localizador de datas mostra o número de
dias que faltam até ao dia do evento especificado.

Calculadora de data
1. Seleccione o menu Calculadora de data.
2. Seleccione o item pretendido na lista para ver Título,
Data final nos dias restantes.
3. Prima a tecla

para ver a lista.

4. Prima a tecla de atalho direita [Adicionar] para
introduzir o título e a nova data.
Em seguida, prima a tecla
para adicionar o item
à lista.
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Ferramentas

Cronómetro

Gravador de voz

É fornecida uma função Cronómetro.

Esta função permite gravar uma nota de voz.
Pode gravar mensagens de voz com cada mensagem
até 60 segundos.

1. Seleccione o menu Cronómetro.
2. Prima a tecla

para iniciar o cronómetro.

3. Prima a tecla
para parar o cronómetro e ver a
duração de tempo medida.
4. Prima a tecla

para retomar o cronómetro.

5. Prima a tecla de atalho esquerda [Sobrepor] durante
a operação para gravar a duração do tempo no
momento e continuar o cronómetro.
6. Pode guardar até 6 gravações de tempo, premindo a
tecla de atalho esquerda [Sobrepor]. Se o número
de tempos gravados exceder 6, o mais antigo é
eliminado.
Prima a tecla de atalho direita [Repor] para reiniciar o
cronómetro.
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Definições
Perfis
Pode configurar o tom de toque Voz/Vibração, tom das
teclas, tom de abertura, efeitos de som, ligar, desligar
e volume. O tipo de tom de toque suporta MP3, .3gp,
AAC, MIDI, WAV e AMR.
Os perfis suportados são Normal, Silencioso, Só
vibração, Auricular, Exterior, Carro, Personalizado 1,
Personalizado 2 e Personalizado 3. Seleccione o perfil
pretendido e prima a tecla
para activar o perfil.
Os perfis Normal, Silencioso, Só vibração, Auricular e
Exterior não fornecem um menu de opção.
Quando mover o cursor para um perfil, o menu
correspondente aparece na barra de atalho.
Se seleccionar o menu Ver/Editar, pode ver as
definições do perfil ou editar as definições do perfil.
O menu Perfis tem os submenus tal como são
apresentados abaixo.
a Alerta de
Esta opção determina o modo de notificação de
chamada recebida. Pode seleccionar Toque,
Vibração, Toque e vibração, Toque após vibração e
Silencioso.
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a Toque de voz
Esta opção determina o tom de toque de voz para a
notificação de chamada recebida.
a Toque de vídeo
Esta opção determina o tom de toque de vídeo para
a notificação de chamada recebida.
a Volume
Esta opção determina o volume do tom de toque
para a notificação de chamada recebida.
a Alerta de mensagem
Esta opção determina o alerta de mensagem
emitido quando chegar uma mensagem. Pode
seleccionar o modo Nenhum, Uma vez, A cada
minuto, A cada 2 minutos, A cada 5 minutos ou A
cada 10 minutos.
a Toque de mensagem
Esta opção determina o tom de mensagem emitido
quando chegar uma mensagem.

Definições
a Toque de confirmação
Esta opção determina se os alertas de aviso estão
ligados ou desligados.
a Som de tecla
Esta opção determina o tom das teclas emitido
quando premir uma tecla.
a Volume do toque de tecla
Esta opção determina o volume do tom das teclas.
a Toque de abertura
Esta opção permite seleccionar uma melodia que o
telemóvel emite quando é aberto ou fechado.
a Activar som
Esta opção determina a activação do efeito emitido
quando ligar o telemóvel.
a Desactivar som
Esta opção determina a activação do efeito emitido
quando desligar o telemóvel.

Equipamento
Pode alterar o formato de apresentação da data e da
hora, assim como a data e a hora reais no menu
Definições da hora.

Hora
1. Seleccione Hora na lista de definições do telemóvel
e, em seguida, prima a tecla
.
2. Seleccione o formato da hora com as teclas de
navegação esquerda e direita.
3. Introduza a hora actual com as teclas numéricas.
4. Prima a tecla

para guardar a hora.

n Nota
Para alterar o formato AM/PM, tem de premir a tecla de
atalho direita [am/pm].

Data
1. Seleccione Data na lista de definições do telemóvel
e, em seguida, prima a tecla
.
2. Seleccione o formato da data com as teclas de
navegação esquerda e direita.
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Definições
3. Introduza a data com as teclas numéricas.
4. Prima a tecla

para guardar a data.

n Nota
Certifique-se de que definiu a hora e a data exactas para
garantir que os 3 serviços funcionam correctamente.

Actualização automática da data/hora
Quando activar Actualização automática (opção
Activada), a hora e a data são actualizadas
automaticamente de acordo com o fuso horário actual.
Se seleccionar Confirmar primeiro, as actualizações
da hora e da data são confirmadas antes da
actualização automática.

Ecrã
Este menu permite configurar as opções de
visualização do ecrã, incluindo temas e definições do
ecrã.

Retroiluminação
Utilize esta opção para seleccionar se o telemóvel
utiliza ou não a luz de fundo.
Item

Duração do ecrã principal

Hora de Verão
Esta função activa a hora de Verão. Se activar Hora de
Verão (opção Activada), aplica imediatamente a hora
de Verão (por exemplo, se a hora actual for 04:53, a
hora de Verão é 05:53).

Informações sobre o telemóvel
Este menu é utilizado para ver informações sobre a
versão do software.
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Nível do ecrã principal

Duração do ecrã frontal

Valor predefinido
Desactivado
5 segundos
10 segundos
15 segundos
20 segundos
Activado
Brilhante
Normal
Desactivado
5 segundos
10 segundos
15 segundos
20 segundos

Definições

Item

Duração do teclado

Valor predefinido
Desactivado
5 segundos
10 segundos
15 segundos
20 segundos
Activado

Ver relógio
Pode configurar o tamanho da fonte e a cor do relógio
apresentado no ecrã principal. Pode configurar o
tamanho para Não ver, Pequeno ou Grande.
Se seleccionar Pequeno ou Grande, pode definir a cor
com a tabela de cores.

Estilo do menu
Esquema de cores
Pode alterar a cor do menu, área de teclas de atalho,
área da barra de títulos e o cursor através da
alteração da cor do menu.
Pode seleccionar a cor de menu Azul, Violeta, Laranja
ou Verde.

Letra n.º marcado
Pode configurar o tamanho da fonte e a cor dos
números que aparecem no ecrã inicial quando fizer
uma chamada.

Pode configurar o estilo dos menus para Estilo do
ícone, Estilo do arco ou Estilo da lista.

Tema do ecrã
Pode configurar o fundo por temas.
a Ecrã inicial
Pode seleccionar um padrão de fundo (animado ou
estático) para ver no modo de standby.
a Chamada recebida
Pode seleccionar uma imagem a apresentar quando
receber uma chamada.
A configuração aplica-se às chamadas de vídeo e
voz.
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Definições
a Chamada efectuada
Pode seleccionar uma imagem a apresentar quando
efectuar uma chamada.
A configuração aplica-se às chamadas de vídeo e
voz.
a Enviar mensagem
Pode seleccionar uma imagem a apresentar quando
enviar uma mensagem.
a Activar
Pode seleccionar uma imagem a apresentar quando
ligar o telemóvel.
a Desactivar
Pode seleccionar uma imagem a apresentar quando
desligar o telemóvel.

Cor do ecrã frontal
Pode configurar a cor da luz de fundo do ecrã frontal.

Mensagem de saudação
Defina uma mensagem a apresentar quando ligar o
telemóvel.
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Teclas de atalho do ecrã inicial
As teclas de atalho direita e esquerda activam as
opções que aparecem nas caixas de funções
directamente por cima delas. Estas opções mudam de
acordo com o conteúdo do ecrã.

Rede
Selecção de rede
a Automático
Esta função procura automaticamente a rede e
regista o telemóvel na rede.
a Manual
Esta função permite procurar na lista de redes e
especificar a rede em que está a tentar registar-se.

Lista de favoritos
Pode seleccionar as listas preferidas para as
visualizar no cartão USIM actual e editar a lista
preferida actual.

Definições

Pontos de acesso

Pedido do código PIN

Este menu mostra a lista de pontos de acesso.
Seleccione a tecla de atalho direita [Editar].
O menu Pontos de acesso tem os seguintes itens.

Pode activar um PIN (Número de Identificação
Pessoal).

a Título da ligação: Nome do perfil
a Portador: UMTS/CSD/GPRS
a Nome de utilizador: Nome do utilizador
a Palavra-passe: Palavra-passe
a APN: Informações APN do fornecedor de serviços
Para modificar estas definições, contacte o Serviço de
Apoio ao Cliente.

Segurança
Pode definir um código PIN. Quando estiver activado,
aparece uma janela a pedir-lhe para introduzir o
código PIN quando ligar o telemóvel para impedir a
utilização não autorizada do telemóvel.

Pode verificar o estado actual da configuração na
barra de estado.
1. Seleccione Pedido do código PIN no menu
Segurança e prima a tecla
.
2. Configure este item para Activado ou Desactivado.
Se for Activado, é necessário um código PIN sempre
que ligar o telemóvel.
3. Introduza o código PIN actual e prima a tecla

.

4. Se introduzir um código PIN incorrecto 3 vezes na
janela de introdução do código PIN, invalida o
código PIN. Neste caso, tem de introduzir o código
PUK para reiniciar o código PIN.
5. O número máximo de tentativas de introdução do
código PUK autorizado é 10. Se introduzir um código
PUK incorrecto 10 vezes, bloqueia o telemóvel.
Neste caso, peça ao Serviço de Apoio ao Cliente
para desbloquear o telemóvel.
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Definições
Prima a tecla Voltar na janela de introdução do código
PIN para voltar ao passo anterior.

Alterar códigos
Pode alterar o PIN, o PIN2, o código de segurança e a
palavra-passe do barramento de chamadas.
n Nota
Se alterar o código e não se lembrar do código, necessita de
contactar o revendedor para o desbloquear ou resolver este
problema.

a Código PIN/PIN 2
Este menu permite alterar o código PIN ou PIN2.
1. Seleccione Alterar códigos na Lista de definições
de segurança prima a tecla
.
2. Seleccione PIN ou PIN2 Code e prima a tecla
.
3. Introduza o código PIN ou PIN2 actual e, em
seguida, o novo código PIN ou PIN2. Se introduzir
um código PIN incorrecto 3 vezes, invalida o
código PIN. Neste caso, necessita de introduzir o
código PUK ou PUK2 para reiniciar o código PIN.
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4. Se introduzir um código PUK incorrecto 10 vezes,
bloqueia o telemóvel. Neste caso, peça ao
Serviço de Apoio ao Cliente para desbloquear o
telefone.
a Código de segurança
Este menu permite alterar a palavra-passe do
telemóvel. O número máximo de tentativas
permitido de introdução de códigos não é limitado
como o PIN e o PIN2.
a Palavra-passe de barramento
Este menu permite alterar a palavra-passe de
barramento de chamadas.

Bloqueio do telemóvel
Pode utilizar o código de segurança para evitar a
utilização não autorizada do telemóvel.
Quando ligar o telemóvel, o telemóvel pede o código
de segurança sempre se definir o bloqueio do telefone
para “Ligado”. Pode seleccionar o menu a partir de Ao
ligar, Se o USIM foi alterado, Imediato e Nenhum.

Definições

Conectividade

Memória USIM

Esta função mostra o estado da ligação entre os
outros dispositivos e este telemóvel. Pode seleccionar
USB ou IrDA.

Esta função mostra o estado da memória do utilizador
do cartão USIM.

Estado da memória
Este menu é utilizado para a utilização da memória do
telefone e do cartão USIM. Pode obter informações
sobre a quantidade de memória utilizada pelos
contactos, calendário, lista a fazer, notas, notas
secretas, mensagens de texto e multimédia.

Memória comum

Idioma
Esta função permite definir o idioma utilizado no
telemóvel.

Repor definições
Esta função permite restaurar as definições de fábrica.
Uma reinicialização não remove qualquer conteúdo do
utilizador.

Esta função mostra o estado da memória do utilizador
do telemóvel.

Memória reservada
Esta função mostra a memória disponível para o
utilizador.
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Resolução de problemas
Verifique se os problemas encontrados no telemóvel
estão descritos nesta secção antes de telefonar para
o Serviço de Apoio ao Cliente.
P Como é que posso ver a lista de chamadas
recebidas, efectuadas e não atendidas?
R Prima a tecla
.
P Como é que posso ver todos os números existentes
na memória?
R Prima a tecla de atalho direita [Contactos] e, em
seguida,
ou a tecla de navegação para baixo.
P Por que motivo a ligação é inconsistente e inaudível
em determinadas áreas?
R Quando o ambiente da frequência é instável numa
determinada área, a ligação pode ser inconsistente
e inaudível. Redireccione para outra área e tente
novamente.
P Por que motivo o ecrã não se liga?
R Remova e introduza a bateria e, em seguida, tente
ligar. Se não houver alterações, carregue
completamente a bateria e tente de novo.
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P Por que motivo existe um eco quando a ligação é
efectuada com determinados telefones numa
determinada área?
R A isto dá-se o nome de ‘Fenómeno de Eco’, que
ocorre se o volume da ligação for muito elevado ou
provocado por propriedades especiais (intercâmbio
telefónico semielectrónico) do equipamento na outra
extremidade.
P Por que motivo o telemóvel aquece?
R O telemóvel pode ficar quente quando fizer ou
receber uma chamada de longa duração, jogar um
jogo ou utilizar o browser. Isto não tem nenhum
efeito na duração do produto ou desempenho.
P Por que motivo não existe nenhum tom de toque,
mas apenas um ecrã de cristais líquidos (LCD)
intermitente?
R O telefone pode estar definido para ‘Só vibração’ ou
no modo ’Silencioso’. No menu Perfis, seleccione
'Normal’ ou ‘Exterior.

Resolução de problemas
P Por que motivo a duração da bateria é mais curta no
modo de standby?
R A bateria está gasta. À medida que o tempo passa,
a duração da bateria diminui gradualmente. Se a
bateria durar menos de metade do tempo do que
quando foi comprada, compre uma bateria nova.
P Por que motivo a bateria se gasta tão depressa
durante a utilização normal?
R Deve-se ao ambiente do utilizador, elevado número
de chamadas ou sinal fraco.
P Por que motivo não é marcado nenhum número
quando volta a chamar uma entrada da função
Contactos?
R Verifique se o número foi guardado correctamente
com a função Contactos.
Volte a armazená-lo, se necessário.

P Não consigo receber chamadas.
R O telemóvel está ligado (
premido durante mais
de 3 segundos)? Está a aceder à rede celular
correcta? Como alternativa, pode ter definido uma
opção de barramento de chamadas recebidas.
P Não consigo localizar o código de bloqueio, PIN ou
PUK. Qual é o meu PIN?
R O código de bloqueio predefinido é ‘0000’. Se se
esquecer ou perder o código de bloqueio, contacte o
revendedor do telefone. Se se esquecer ou perder
um código PIN ou PUK, ou se não tiver recebido
esse código, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.
P O que acontece ao telemóvel se cair?
R O telemóvel pode desligar-se ou reiniciar-se, mas
isto não implica necessariamente qualquer dano
permanente.
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Acessórios
Carregador
Este adaptador permite carregar a bateria. Suporta tomadas standard da
Europa/Austrália/Reino Unido e Hong Kong (100-240 Volts 50/60Hz).
Demora 3,5 horas a carregar uma bateria completamente descarregada.

Europa
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Austrália

Reino Unido e Hong Kong

Acessórios

Auricular

Cabo USB

Liga-se ao telemóvel,
permitindo uma operação
mãos livres.
Inclui auscultador,
microfone e botão de
finalização/resposta de
chamada integrado.

Liga o telemóvel a um
computador.

Alça de transporte

Bateria
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Memo

Memo

Welcome to your LG U8130 handset
User guides can be daunting things, can’t they?
But don’t worry, we’ve made this one as simple as possible.

U8130 User Guide
Your guide is designed to do two things.
First, there’s an explanation on how to use your new LG U8130,
so finding your way around the handset will soon become the second nature.
Then there’s an introduction to the wide range of services offered, to make sure you get the best from them.
If all you want to do is power up and get going, that’s fine.
Disposal of your old appliance
1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities
appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop
where you purchased the product.
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Guidelines for safe and efficient use
Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal.
Further detailed information is given in this manual.

Emergency Services and Safety Precautions
a

Do not allow battery to come into direct contact with
an electric outlet or car cigarette lighter socket

a

Do not pierce battery with sharp objects

a

Do not drop or subject the phone to physical shock

a

When the battery has reached the end of its life,
dispose of it in accordance with environmental
regulations. Do not dispose of your battery in
household rubbish.

a

Do not immerse in water

a

Do not disassemble or modify the battery

a

Stop using the battery if abnormal heat, odour,
discolouration, deformation, or abnormal conditions
are detected during use, charge, or storage

a

Do not use damaged or deformed batteries. In the
unlikely event of a battery leak, take care to keep the
battery discharge away from your eyes or skin.

a
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If the leakage does come into contact with the eyes
or skin, please wash thoroughly in clean water and
consult with a doctor

a

The earpiece may become warm during normal use.
The handset itself may become warm while the
battery is being charged

a

Use a damp or anti-static cloth to clean the handset.
Do not use a dry cloth or electrostatically charged
cloth. Do not use chemical or abrasive cleaners as
these could damage the phone

a

Retain the cardboard packing supplied with this
handset. It should be used if the phone has to be
returned for service. This packaging can be recycled
when no longer required

a

Remember to make backup copies of all important
data on your handset

Aircraft safety
In accordance with CAA regulations, you must switch
off your phone on aircraft. Mobile phone signals can
interfere with aircraft equipment.
Follow the instructions given by airline staff at all times

Emergency Services and Safety Precautions

Hospital safety

Road safety

Switch off your phone in areas where the use of
handsets is prohibited. Follow the instructions given by
the respective medical facility regarding the use of
handsets on their premises

a

You MUST exercise the proper control of your
vehicle at all times. Give your full attention to driving

a

Observe all laws in respect to the use of mobile
phones when driving

General safety

a

Pull off the road and park before making or
answering a call where it is safe to do so.
UK law prohibits the use of hand held mobile phones
when driving

a

You MUST NOT stop on the hard shoulder of a
motorway to answer or make a call, except in an
emergency

a

Switch off your handset at refueling points and petrol
stations, even if you are not refueling your own car

a

Do not store or carry flammable or explosive
materials near your handset

a

Electronic vehicle systems, such as anti-lock brakes,
speed control and fuel injection systems are not
normally affected by radio transmissions

a

Observe ‘Turn off 2-way radio’ signs, such as those
near petrol stations, chemicals or explosives, and
turn off your handset

a

Do not allow children to play with the handset,
charger or batteries

a

Do not use the handset where blasting is in progress

a

The operation of some medical electronic devices,
such as hearing aids and pacemakers, may be
affected if a handset is used next to them. Observe
any warning signs and the manufacturer’s
recommendations
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Emergency Services and Safety Precautions
a

The manufacturers of such equipment can advise if it
is adequately shielded from radio transmissions.
Consult your dealer and do not switch on the
handset until it has been checked by qualified
installers

Vehicles equipped with an air bag
An air bag inflates with great force. Do not place
objects, including either installed or portable wireless
equipment, in the area over the air bag or in the air bag
deployment area. If in-vehicle wireless equipment is
improperly installed and the air bag inflates, serious
injury could result

Third party equipment
The use of third party equipment, cables or
accessories, not made or authorized by LG, may
invalidate the warranty of your handset and also
adversely affect the handset’s safety or operation

Service
The handset, batteries and charger contain no userserviceable parts. LG recommend that your LG U8130
handset is serviced or repaired by an LG authorized
service centre

Efficient use
The handset has an antenna. For optimum
performance with minimum power consumption,
please do not cover the antenna area with your hand.
Covering the antenna affects call quality and may
cause the handset to operate at a higher power level
than required. This decreases talk and standby time.

Radio frequency energy
Your handset is a low-power radio transmitter and
receiver. When it is turned on, it receives and
transmits radio frequency (RF) energy (radio waves).
The system that handles the call (the network) controls
the power level at which the handset transmits.
a
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Further detailed information is given in this manual.

Emergency Services and Safety Precautions

Exposure to radio frequency energy

a

The SAR limit recommended by the International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP), is 2W/kg averaged over ten (10) gramme of
tissue

a

The highest SAR value for this model phone tested
by DASY3 for use at the ear is 0.9930 W/kg (10g)

a

The SAR limit recommended by the Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is
1.6 W/kg averaged over one (1) gramme of tissue (for
example USA, Canada, Australia and Taiwan).

Radio wave exposure and Specific Absorption
Rate (SAR) information
a

This handset model U8130 has been designed to
comply with safety, requirements for exposure to
radio waves. This requirement is based on scientific
guidelines that include safety margins designed to
assure the safety of all persons, regardless of age
and health

a

The radio wave exposure guidelines employ a unit of
measurement known as the Specific Absorption
Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using a
standardized method with the phone transmitting at
its highest certified power level in all used frequency
bands

a

While there may be differences between the SAR
levels of various LG phone models, they are all
designed to meet the relevant guidelines for
exposure to radio waves
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Getting Started
Using the Battery, Charger and USIM Card
Installing the Battery

1

2

To install the battery, insert the bottom of the battery
into the opening on the back of the phone. Then push
the battery down until the latch clicks and then install
battery cover.

1
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Getting Started

Removing the Battery

2

1

1

2

1

1

Turn the power off. (If power is left on, there is a
chance you could lose the stored telephone numbers
and messages.) Press the latches 1 and open the
battery cover 2 . Then remove the battery.

2
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Getting Started
If the backlight of sub-display is red when you connect
charger:
The battery is fully discharged and it will take
sometime(under 30 minutes) to charge the battery to
minimum operating level. When the red light is on, the
handset can not be powered on. The red light will be
turned off if the battery is charged to minimum
operating level.
n Warning

Charging the Battery
To use the charger provided with your phone:
1. With the battery in position on the phone, connect
the lead from the charger to the bottom of the phone.
Check that the arrow on the lead connector is facing
towards the front of the phone.
2. Connect the charger to a standard AC wall outlet.
Only use the charger that comes included with the
package.

You can make video call with charger connected.
But if the battery capacity is under 10% the battery can be
discharged when you use video call even though the
charger is connected.

n Warning
Do not force the connector as this may damage the phone
and/or the charger.
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Getting Started

Disconnecting the Charger
When charging is finished, disconnect the charger
from the power outlet and from the phone by pressing
on the gray tabs on both sides of the connector while
pulling the connector out.

If your phone is being charged, the display will show
the charging status.
Sub-display

Sub-display

Charging

Battery full

If the battery fails to charge completely:
After turning the phone on and off, please attempt to
recharge the battery.

n Notice

After detaching and reattaching the battery, please
attempt to recharge the battery.

The battery delivered with your phone has to be fully
charged before using it. Do not remove the battery or the
USIM card while charging.

17

Getting Started

Battery Information and Care
1. Never use an unapproved battery since this could
damage the phone and / or battery and could cause
the battery to explode.
2. The battery does not need to be fully discharged
before recharging.
3. Use only LG approved chargers specific to your
phone model since they are designed to maximize
battery life.
4. Do not disassemble or short-circuit the battery.
5. Keep the battery’s metal contacts clean.
6. Replace the battery when it no longer provides
acceptable performance. The battery can be
recharged several hundred times before
replacement.
7. Recharge the battery after long periods of non-use
to maximize battery life.
8. Do not expose the battery charger to direct sunlight
or use it in areas of high humidity such as a
bathroom.
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9. Battery life will decrease if exposed to extremely hot
or cold temperatures.
10. Battery life will vary due to usage patterns and
environmental conditions.
11. The use of extended backlighting, Browser, and
data connectivity kits affect battery life and
talk/standby time.

Getting Started
n Notice

Installing the USIM card
Your USIM card contains your phone number, service
details and contacts and must be inserted into your
handset.

When you need to remove the USIM card, slide it towards
the top of the phone and take it out of the holder.

If your USIM card is removed then your handset
becomes unusable until a valid one is inserted.
Always disconnect the charger and other accessories
from your handset before inserting and removing your
USIM card.
Your USIM card may only be used in handsets which
are enabled for 3 services. Any attempt to use the
USIM card in other handsets may result in serious
damage to the handset and may prevent you from
being able to use it, including the making of emergency
calls.

U

SI

M

n Notice
Before installing always make sure that the phone is
switched off and remove the battery.

U

SI

M

The metal contact of the USIM card can be easily damaged
by scratches. Pay special attention to the USIM card while
handling and installing. Follow the instructions supplied with
the USIM card.
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Getting to know your LG U8130
Familiarise yourself with its features

Earpiece
Main screen
Left soft box
displays a variety of prompts.

Right soft box
displays a variety of prompts.
4-way navigation key

Left soft key
activates the prompts displayed on
screen in the left soft box.

Right soft key
activates the prompts displayed on
screen in the right soft box.

Send key
Menu key
takes you to the task
menu from any screen.
Send key for video calls
Alpha numeric keys

Clear key / Speakerphone
OK key
End key On/Off
Browsing key
opens the browser to 3 services
connecting you to a world of
communications, information and
entertainment.
Microphone
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Handstrap hole

Camera

Antenna

Battery lock

Stereo
headset
jack

Flash
Battery cover

Front
screen

USIM card
socket
Battery
terminals

Cable connector/
Battery charging
connector

Speakerphone
Battery
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Getting to know your LG U8130

Your handset’s home screen
Your handset’s home screen is divided into three basic displays: the icon indicator bar; a central window that
includes the home screen; and the prompt bar. Each of these is described below:

The icon indicator bar
The icon indicator bar shows what operations are taking place and
reminds you of battery and signal strength. This appears through all
activities. The table beiow gives a brief explanation of the icons and
their function.
The home screen
The central window of your start screen displays an image of your
choice, when in use, this screen will display all of your functions and
services.
The prompt bar
The prompt bar displays in the soft boxes. These are activated by
pressing the appropriate soft key under each one.
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Display Information
The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone’s display screen.

On-Screen Icons
Icon

Description
Battery level - indicates the amount of power in
your battery. The greater the amount of solid
colour the greater the power.
Call diverting - indicates call divert option has
been selected.
Call reject - indicates call reject option has been
selected.

Icon

Description
2G network - indicates the strength of your
handset’s connection with a 2G network.
No-service area - indicates you are in the noservice area.
Roaming service - indicates that you are using a
roaming service.

Voice message - indicates when you have a new
voice message.

ExpressLink message - indicates that there is new
ExpressLink content.

Text - indicates when you have a new new text
message.

Alarm - indicates an Alarm.

Multimedia - indicates when you have a new
Multimedia message.

Normal - indicates the General profile is activated
Silent - indicates the silent menu in Profile.

3G network - indicates whether you are in the 3
video service area.

Vibrate only - indicates whether the vibrate
function is on or off.

When you leave the 3 video service area, your
handset roams onto the voice & picture network
or when abroad onto another network(2G/3G)

Headset - indicates the headset menu in Profile.
Outdoor - Indicates the loud profile is activated.
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Your handset’s keys and navigation
(1) The Browsing key

(6) The End key (On/Off)

This key is your one-touch access to the
operator portal, a world of
communications, information and
entertainment.

This key is used to end calls and close
down applications.

(2) The navigation key
(8)
(10)

Use for quick access to phone functions.
(7)

(2)

(3) The OK key

(3)
(6)

(5)
(9)

(4)

(1)

The button in the centre of the
Navigation key allows you to select
objects on the screen. Once you have
scrolled to your desired choice use the
OK key to select it. This function can be
used in the majority of screens.
(4) The Menu key

This key has two functions. It will take
you back to your previous screen and
when in a text entry screen, it acts as a
delete key.
(8) The soft keys

,

The left and right soft keys activate the
prompts that appear in the soft boxes
directly above them. These prompts
change according to the screen content.
(9) The Video call key
To make and answer a video call.

This key takes you to the main menu
from any screen.

(10) The Back key

(5) The Send key

This key takes you back to the previous
screen.

This key is used to make and answer
voice calls.
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(7) The Clear key

Getting to know your LG U8130

Function of keys when phone is idle
Navigation key
Up : Quick Menu

Side of handset Keys

Down : Search contacts
Right : (short press) Messages menu
(long press) New message
Call history

Volume keys
(Key tone)
Time and Date switch in
the Sub-display
Down: Read message
Video/Camera key
Video recorder
(short press) / Camera
(long press)

Infrared port
activates the infrared features
to communicate with an
IrDA-compliant device and to
send or receive data.

Left : (short press) Profiles popup window
(long press) Profile vibrate mode

BACK : Back to previous
screen.
C : In a text entry screen, it
acts as a delete key.
Extra keys
Video call: To make and
view call history
Menu: (short press) Main
menu (long press)
Multitasking history
Browsing key: Access to
the operator
portal.
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General Functions
Turning your handset on

Access Codes

Ensure that your USIM card is in your handset and the
battery is charged.

You can use the access codes described in this
section to avoid unauthorized use of your phone.
The access codes (except PUK and PUK2 codes) can
be changed by using the Change codes feature
[Menu 9.6.2].

Press and hold the

key until power is on.

Enter the USIM PIN code that was supplied with your
USIM card if PIN code setting is on.
After a few seconds you will be registered on the
network.

Turning your handset off
Press and hold the

key until power is off.

There may be some delay while the handset powers
down.

PIN code (4 to 8 digits)
The PIN (Personal Identification Number) code
protects your USIM card against unauthorized use.
The PIN code is usually supplied with the USIM card.
When the PIN Code Request is set to Enable,
your phone will request the PIN code every time it is
switched on. When the PIN Code Request is set to
Disable, your phone connects to the network directly
without the PIN code.

Do not re-power the handset during this time.

PIN2 code (4 to 8 digits)
The PIN2 code, supplied with some USIM cards,
is required to access functions such as Fixed Dial
Number. These functions are only available if
supported by your USIM card.
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PUK code (4 to 8 digits)

Barring Password

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to
unlock a blocked PIN code. Contact 3 Customer
Services for the code.

The barring password is required when you use the
call barring function. The password is obtained from
the 3 Customer Services when you subscribe to this
function.

PUK2 code (4 to 8 digits)
The PUK2 code, is required to unlock a blocked PIN2
code. Contact 3 Customer Services.

Security code (4 to 8 digits)
The security code protects the unauthorized use of
your phone. The default security code is set to ‘0000’
and the security code is required to delete all phone
entries and to restore the handset to factory setting.
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Making and Answering calls
Ensure you tell the other party before recording a
voice call.

Making and Answering a video call
You can make/answer a video call to a 3G video phone
the other party must have a 3G video phone and be in a
video service area.
To make/answer a video call, do the following.

The video call may take some time to connect. Please be
patient. The connection time will also depend on how quickly
the other party answers the call. While the video call is
connecting, you will see your own images; after the other
party has answered, their image will be displayed on screen.

4. Adjust the camera position if necessary.
5. Press the end key to finish the call, or close the
handset.

1. Input the phone number using the keypad, or select
the phone number from the calls made/received
lists.

Making a voice/video call

n Note

2. Enter the number including the full area code.

To correct mistakes, press the
key briefly to delete the
last number, or press and hold the
key to delete all
numbers.

2. If you do not want to use the speakerphone, ensure
you have the headset plugged in.
3. To start the video function, press the left soft key
[Options].
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n Note

1. Make sure your handset is powered on.
a To delete a digit press the
key.
To delete all digits press and hold the
3. Press the
Press the
4. Press the
handset.

key.

key to make a voice call.
key to make a video call.
key to finish the call, or close the

General Functions
n Note

Adjusting the Volume

To activate the speakerphone during a call, you have to
press and hold the
key for at least 2 secs.

During a call, if you want to adjust the earpiece
volume, use the side keys of the handset. In idle mode
with the flip cover open, you can adjust the key volume
using the side keys.

Making a voice/video call from Contacts
It is easy to call anyone whose number you have
stored in your Contacts.

Answering a Call

Press the down navigation key to access contact list.
Scroll to your chosen contact and press the
To make a voice call press the
key.

key.

To make a video call press the
key.
Press the
key to finish the call.

Making International Calls
1. Press and hold the
key for the international
prefix. The ‘+’ character can be replaced with the
international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone
number.
3. Press the

key.

When you receive a call, the phone rings and the
flashing phone icon appears on the screen.
If the caller can be identified, the caller’s phone
number (or name if stored in your Contacts) is
displayed.
1. Open the flip and press the
key to answer an
incoming call.
If the Press any key menu option has been set to
key, Press any key will answer a call except for
the
key.
n Notice
a To reject an incoming call, press and hold down the side
key on the left side twice of the handset without opening
the flip(See page 54). If the flip is open, press the
key
or the right soft key twice.
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a If the Open flip menu option ((Menu 2.7.5) is simply by
opening) is on
opening the flip.

, you can answer the call simply by

2. End the call by closing the handset or pressing the
key.
n Notice
You can answer a call while using the Contacts or other
menu features.

Following text input methods are available in the
handset.

Changing the Text Input Mode
1. When you are in a field that allows characters to be
entered, you will notice the text input mode indicator
in the upper right corner of the display.
2. Short pressing the
,

Signal Strength
If you are inside a building, being near a window may
give you better reception. You can see the strength of
your signal by the signal indicator see the strength
(
) on your handset’s display screen.

Entering Text
You can enter alphanumeric characters using the
keypad.
For example, storing names in the Contacts, writing a
message, creating a personal greeting or scheduling
events in the calendar all require entering text.
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to

and
.

key cycles between
,
. A long press changes mode

General Functions

Using the T9 Mode

Press 4, 3, 5, 5, 6, to
type Hello
Short pressing
twice the
key

Long pressing
the
key

The T9 predictive text input mode allows you to enter
words easily with a minimum number of key presses.
As you press each key, the handset begins to display
the characters that it thinks you are typing based on a
built-in dictionary. As new letters are added, the word
changes to reflect the most likely candidate from the
dictionary.
1. When you are in the T9 predictive text input mode,
start entering a word by pressing keys
to
.
Press one key per letter.
a The word changes as letters are typed -ignore
what’s on the screen until the word is typed
completely.
a If the word is still incorrect after typing completely,
press the
key once or more to cycle through
the other word options.
n Example

Press 0(space), 2, 6, 6, 6, 6
To type ann
n Note
Please refer to the Using
the ABC Mode on page 32.

Press
Press the

to type Home
key to get Good

a If the desired word is missing from the word
choices list, add it by using the ABC mode.
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2. Enter the whole word before editing or deleting any
keystrokes.
3. Complete each word with a space by pressing the
key.

The 123 Mode enables you to enter numbers in a text
message(a telephone number, for example).

To delete letters, press the
key.
Press and hold down the
key to erase entire words.

Press the keys corresponding to the required digits
before manually switching back to the appropriate text
entry mode.

Using the ABC Mode

Using the Symbol Mode

Use the

The symbol mode enables you to enter various
symbols or special characters.

to

keys to enter your text.

1. Press the key labeled with the required letter:
a Once for the first letter
a Twice for the second letter
a And so on
2. To insert a space, press the
key once.
To delete letters, press the
key. Press and
hold down the
key to clear the display.
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Using the 123 (Number) Mode

To enter a symbol, press the right soft key [Symbol] or
key. Use the navigation and numeric keys to
select the desired symbol and press the
key.

General Functions

Character chart
General text entry rules for use with the abc mode.
Use the keypad to enter letters, numbers, symbols, and
other characters with the abc mode. Press the same
key repeatedly to cycle through available characters.
If you do not press a key for 2 seconds, the character
in the block cursor is accepted, and the cursor moves
to the next position.

n Notice
Refer to the table below for more information on the
characters available using the keys.
Key

Characters in the Order Display
Lower case

Upper case

1

.,?!‘“1-()@/:_

.,?!‘“1-()@/:_

2

a b c 2 à á â ã ç ä ȧ æ

A B C 2 À Á Â Ã Ç Ä A˙ Æ

3

def3éêèë

DEF3ÉÊÈË

4

ghi4íìîï©

GHI4ÍÌÎÏ˝

5

jkl5£

JKL5£

6

mno6òóôõñöøœ

MNO6ÒÓÔÕÑÖØŒ

7

pqrs7ß$

PQRS7ß$

8

tuv8úüùû

TUV8ÚÜÙÛ

9

wxyz9

WXYZ9

0

space 0

space 0
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Menu tree
Your handset offers a set of functions that allow you to
use and customise the handset. These functions are
arranged in menus and sub-menus, accessed via the
two soft keys marked left soft key
and right soft
key
.

Press the left soft key to
access the available
Multimedia.

Each menu and sub-menu allows you to view and alter
the settings of a particular function.
The roles of the soft keys vary according to the
applications and services; the label on the bottom line
of the display just above each key indicates its current
role.

Press the right soft key
to access the available
Contacts.

n Note
The left and right soft keys activate the prompts that appear in the soft boxes directly above them.
These prompts change according to the screen content.
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Menu tree
1. Messages
1.1 New message
1.1.1 Text message
1.1.2 Multimedia message
1.1.3 Email
1.2 Inbox
1.3 Sent items
1.4 Drafts
1.5 Mailbox
1.6 Templates
1.7 Emoticons
1.8 Settings

2. Calling
2.1 Video calls

3. Multimedia
3.1 Camera

2.1.1 My picture size

3.2 Video camera

2.1.2 My picture position

3.3 Image viewer

2.1.3 Hide my picture

3.4 Audio player

2.1.4 Block my picture

3.5 Video player

2.2 Call history
2.3 Call divert
2.4 Call duration
2.5 Fixed dial numbers
2.6 Call barring
2.7 Settings
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Menu tree
4. Contacts

5. Applications

6. Browser

4.1 Add new

5.1 My applications

6.1 Home

4.2 Search

5.2 Download applications

6.2 Bookmarks

4.3 Group

5.3 Settings

6.3 Saved pages

4.4 Speed dials

6.4 Go to URL

4.5 Clear contacts

6.5 Security certificates

4.6 Copy all

6.6 Settings

4.7 Move all

6.6.1 Profiles

4.8 Own number

6.6.2 Clear cache

4.9 Settings

6.6.3 Character encoding
6.6.4 Scrolling control
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Menu tree
7. Organiser

8. Tools

9. Settings

7.1 Calendar

8.1 Quick menu

9.1 Profiles

7.2 To do

8.2 Alarm clock

9.2 Handset

7.3 Memo

8.3 Calculator

9.3 Screen

7.4 Secret memo

8.4 World time

9.4 Network

8.5 Unit converter

9.5 Access points

8.5.1 Currency

9.6 Security

8.5.2 Area

9.7 Connectivity

8.5.3 Length

9.8 Memory status

8.5.4 Weight

9.9 Language

8.5.5 Temperature

9.0 Reset settings

8.5.6 Volume
8.5.7 Velocity
8.6 Timers
8.7 Voice recorder
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Messages
New message

Multimedia message

Text message

Creating a Multimedia message

Press the Message shortcut key to display Messages
menu, select New message and then select Text
message.

Select Messages from the top menu or pressing the
Message shortcut key displays the message menu.
In the menu, select Write message, and then select
Multimedia message and create a Multimedia
message.

You can write and edit a single text message up to 160
characters. You can write and edit up to 10
concatenated messages.
1. Press the left soft key [Options]/ [Search contacts] to
specify the recipient from Contacts.
2. When you input content, a new window allowing you
to input content appears. By using the left soft key
[Options], you can input emoticons, templates, and
phone numbers through the Contacts. By using the
right soft key on the bottom, you can input various
symbols.
3. When the message has been sent, it will be saved in
the Sent items automatically. If the message has not
been sent, you can determine whether to save the
message in the Drafts or not.
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You can simply send picture with a Multimedia
message attaching the picture from your album or
directly from the multimedia menu.
Multimedia message
1. You can create a Multimedia message.
2. Select Multimedia message from the New message
menu and then press the
key.
3. You can edit a Multimedia message field using the
Down navigation Key.

Messages
4. Move the highlight to the To field, and input the
recipient of the message. You can specify the
recipient by either phone number or Email address.
You can search the Contacts by pressing the left soft
key [Options].
When a recipient has been specified, another field
where you can specify another recipient appears.

Creating a Multimedia message slide

5. Move the highlight to the title field, and write a title.
You can select and input a template or emoticon by
pressing the left soft key [Options].

3. You can attach your desired image, audio, or video
file by moving the highlight to the desired file to
attach, and selecting Attach. If there is an attached
image or audio file, you cannot attach a video file.
If there is an attached video file, you cannot attach
an image or audio file. You can cancel the attached
file by using the left soft key [Options]

6. You can add, delete, or edit by moving the highlight
to the desired slide item.
7. You can save the message in the Drafts by using the
left soft key [Options] while creating a message.
8. You can preview the message by using the left soft
key [Options] while creating a message.
9. When you have completed creating a message,
press the
key. You can send the message by
selecting Send now and Send later from the popup
list, and you can save the message by selecting
Save to drafts. You can preview the message by
selecting Preview from the popup list.

1. Press the right soft key [Edit] in the slide item while
creating a Multimedia message.
2. You can change the slide duration in the Slide
Duration field. If you do not change it, the default
value is used.

4. You can insert your desired content into a slide by
moving the highlight to the message. You can insert
templates or emoticons into the content input
window by using the left soft key [Options].
You can insert the name, or phone number saved in
the Contacts into the content input window by using
the left soft key [Options].
5. You can add, or delete slides by using the left soft
key [Options] while creating a slide.
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Multimedia message send menu
Send now
Sends the created Multimedia message immediately.
Send later
Sends the created Multimedia message at the
specified time.
Save as draft
Saves the created Multimedia message to Drafts.
Preview
Shows the created Multimedia message before
sending it.
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Viewing Mulitimedia messages in the
Preview and Drafts
1. You can preview a created Multimedia message.
2. If the message is too long to be displayed on screen,
you can scroll the contents of the message by using
the up and down navigation key.
3. Press the
key to pause playback of the
message, and press the
key to resume playing
the message.
4. If an audio or video file is attached to a Multimedia
message, press the right soft key [Unmute] to cancel
the mute function.
5. Press the left soft key [Info] to stop playback,
and then you can see detailed information about
the Multimedia message.

Messages
Viewing Multimedia messages in the Inbox
and Sent items

5. Move to a desired message by using the left and
right navigation keys.

1. Select a Multimedia message to view its contents.

6. Press the left soft key [Info] to stop playback,
and then you can see detailed information about
the Multimedia message.

2. If the message is too long to be displayed on a
screen, you can scroll the contents of the message
by using the up and down direction key.
3. Press the
key to pause playback of the
message, and press the
key to resume playing
the message.
4. If an audio or video file is attached to a Multimedia
message, press the right soft key [Mute] to activate
the mute function. Press the right soft key [Unmute]
to cancel the mute function.
When the multimedia message includes URL, you
can try to connect the site. If the slide includes URL,
you can connect the URL by long press
key.
On the other hand, when you try to press up or down
navigation key, the slide show is paused
automatically, and the screen shows the menu
"Use link" on the right soft key if URL is included in
the slide. You can connect the URL for browsing,
downloading, and streaming.

7. Press the

key to play the message.

8. You can select the following functions using the left
soft key [Options].
a Reply with: Creates reply to the selected
message.
a Forward: Forwards the selected message.
a Save address: Saves the telephone numeric in the
Contacts.
a Use number: Extracts the phone number included
in the text of the message.
a Use email address: View Email addresses up to 10
in the received message containing text.
You can send a message or save as a contact by
selected number.
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a Use link: View URL up to 10 in the received
message containing text. You can browser web or
save as bookmark by selected number.
a Delete: Deletes the selected message.

4. Input the content of the mail to be sent in the
Message field.

a View attachment: Shows the attahment file list.

5. Specify up to 4 files to attach in the Attach field.

a Play again: Plays attached files.

6. When you have finished writing a message,
press the
key. You can send the message by
selecting Send now from the popup list and you can
save the message by selecting Save as draft.
You can also preview the message by selecting
Preview from the popup list.

a Message info.: Displays information about the
selected message.

Email
To send the email, you should set up the email
account. Refer to Email at page 44 first.
Message edit
1. Select Email from the Write Message menu.
2. You can input up to 20 addresses in the To,
Cc fields and You can input up to 10 addresses
in the Bcc field.
n Tip
To input
, select the right soft key [Symbol], and then
press 9 numeric key pad to input or press video call key.
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3. Input the title of the mail to be sent in the Subject
field.

Messages

Inbox
1. You can view saved messages. Select a message
and then press the
key to view the message.
2. You can view the previous or next message by using
the left and right soft keys.
3. To view an Multimedia message, select Retrieve in
the message view screen. Then the file is
transmitted, and you can view the file when the
message is received.
4. You can use the following functions by using the left
soft key [Options].
a New message: You can write a new message.

a Message info.: You can view the information on a
selected message.
a Memory info.: You can see how much free
memory you have.

Sent items
1. You can view sent messages. Select a message and
then press the
key to view the message.
2. You can view the previous or next message by using
the left and right soft keys.
3. You can use the following functions by using the left
soft key [Options].
a New message: You can write a new message.

a Reply with: You can create a reply to the selected
message.

a Forward: You can forward a selected message.

a Forward: You can forward a selected message.

a Edit: You can edit a selected message.

a Delete: You can delete a selected message.

a Delete: You can delete a selected message.

a Multiple delete: You can delete multiple selected
messages.

a Multiple delete: You can delete multiple selected
messages.

a Delete all: You can delete all messages.

a Delete all: You can delete all messages.
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a Message Info.: You can view the information on a
selected message.

a Message info.: You can view the information on a
selected message.

a Memory info.: You can see how much free
memory you have.

a Memory info.: You can see how much free
memory you have.

Drafts
1. You can view saved messages. Select a message
and then press the
key to view the message.
2. You can view the previous or next message by using
the navigation key.
3. You can use the following functions by using the left
soft key [Options].
a New message: You can write a new message.
a Send: You can send a selected message.
a Edit: You can edit a selected message.
a Delete: You can delete a selected message.
a Multiple delete: You can delete multiple selected
messages.
a Delete all: You can delete all messages.
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Email (To set up an account)
This menu allows you to edit, delete and add an Email
account.
To set up an Email account, do the follows.
1. Select Messages/Settings/Email after pressing the
key in the idle screen.
2. Enter details Username (your phone number with
Country code without + eg 447782227302), Password,
Email address, Reply email address.
3. You can authenticate by pressing the left soft key
[Authen.].
Once you have set up details of your other accounts,
you can collect mail from those accounts by selecting
Check for new mail from the Mail home page.
To retrieve an email, do the following:

Messages
1. Select the mail server you want to retrieve in the
Mailbox.

a Retrieve: You can retrieve a selected message.

2. Choose the email by using the navigation key.
3. Press the right soft key [Retrieve].

a Multiple delete: You can delete multiple selected
messages.

4. Press the

a Delete all: You can delete all messages.

key.

Mailbox
1. Select Mailbox.
2. Select 3mail to retrieve messages from the Server
List.

a Delete: You can delete a selected message.

a Message info.: You can view the information on a
selected message.
a Memory info.: You can see how much free
memory you have.

3. To retrieve new messages in the Mail Header
screen, select Retrieve to retrieve the new Mail
Header List.
4. Select your desired message from the retrieved mail
headers to retrieve the mail contents from the
server.
You can use the following functions by using the left
soft key [Options].
a New message: You can write a new message.
a Reply with: You can reply a selected message.
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Messages

Templates

Settings

You can add, edit, and delete frequently-used useful
phrases.

Text message

You can save frequently-used phrases in the input
window in advance.

Emoticons
You can add, edit, and delete frequently used
emoticons.
You can save emoticons that are frequently used in the
input window in advance.

a Delivery report
Allows you to activate or deactivate the report
function. When this function is activated, the
network informs you whether or not your message
has been delivered.
a Validity period
Allows you to set the length of time for which your
text messages will be stored at the Text message
center while attempts are made to deliver them to
the recipient.
a Text message centre
The number of the Text message gateway is preloaded in your 3 handset and you should not change
this. If you delete or change this by mistake contact
3 Customer Services for support.
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Multimedia message
Select Multimedia message from the Settings menu to
configure Multimedia message related options.
a Delivery report

a Validity period
This menu allows you to configure the term of
validity for a message when transmitting a
Multimedia message. The message would be saved
in the Multimedia server only for the configured
term.

This menu allows you to determine whether to
request a delivery confirmation mail to a recipient,
and whether to allow sending delivery confirmation
mail to a sender.

a Slide duration

Request report: Determines whether to request a
delivery confirmation mail for a Multimedia
message.

a Message size

Allow report: Determines whether to allow sending
a delivery confirmation mail for a delivery
confirmation mail request.
a Auto retrieve
This menu allows you to determine whether to
automatically download a Multimedia message
when a Multimedia message notification message
arrives.

This menu allows you to configure the duration of
each page when writing the message.

This menu allows you to configure the maximum
size of a Multimedia message when writing the
message.
a Multi. msg centre
The details for the Multimedia gateway are
pre-loaded onto your handset and should not be
changed. If you change or delete these by mistake
contact 3 customer services for support.
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Videomail
This menu allows you to get the video mail if this
feature is supported by the network service provider.
Please check with your network service provider for
details of their service in order to configure the
handset accordingly.

Voicemail
This menu allows you to get the voice mail if this
feature is supported by the network service provider.
Please check with your network service provider for
details of their service in order to configure the
handset accordingly.
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Calling

My picture size

a You can view missed, received, dialled and entire
call records. Each call record menu provides the
following functions.

This menu allows you to configure your own picture
size to either Large, Medium or Small.

a You can make a voice or video call to the number in
the call record.

Video calls

My picture position

a You can save the number in the call record to the
Contacts.

This menu allows you to configure your screen
alignment to bottom right or bottom left.

a You can send a message to the number in the call
record.

Hide my picture
This menu allows you to hide your picture.

a You can view detailed information about the call
records such as the date, time and call duration.

Block my picture

a You can clear call records.

This menu allows you to block transmission of your
picture.

Call history
You can access the call register by pressing the
key or the
key. Different icons show you
the type of the recent calls registered in the list (see
following page for icon description).

Missed calls
Allows you to view missed call records, make a call,
send a message and save the number in the Contacts.

Received calls
Allows you to view received call records, make a call,
send a message and save the number in the Contacts.
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Dialled calls

Call divert

Allows you to view dialled call records, make a call,
send a message and save the number.

This menu allows you to configure the call divert
service which diverts incoming calls to a userspecified number.

All calls
This menu allows you to view all of the missed,
received, and dialled call records. You can make a call,
or send a message to the number you have selected
from the records. You can also save the number in the
Contacts.
Received video call
Dialled video call
Missed video call
Received voice call
Dialled voice call
Missed voice call
Reject Silent
Reject Disconnect
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1. Press the

key in the idle screen.

2. Press the navigation key down to display Call and
press Call divert.

Voice calls
a All voice calls
Diverts all incoming voice calls unconditionally.
a If busy
Diverts incoming voice calls when the line is busy.
a If no answer
Diverts incoming voice calls when there is no
answer.
a If unreachable
Diverts incoming voice calls when the handset is
turned off or the handset is out of the network
service coverage

Calling

Video calls

Call duration

You can divert video calls to other 3 handsets that
support video calling.

Shows call duration time by type. Press the right soft
key [Reset] to reset. A security code will be requested.

a All video calls
Diverts all incoming video calls unconditionally.

Last call

a If busy
Diverts incoming video calls when the line is busy.

Displays the duration of the last call made in
hours/minutes/seconds.

a If no answer
Diverts incoming video calls when there is no
answer.

Received calls

a If unreachable
Diverts incoming video calls when the handset is
turned off or the handset is out of the network
service coverage.

All fax calls

Displays received call duration.

Dialled calls
Displays dialled call duration.

All calls
Displays overall call duration.

Diverts fax calls unconditionally.
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Fixed dial numbers

Call barring

You can fix dialling to specified phone numbers only.
This information is saved on the USIM card. You must
enter your PIN2 code for authentication.

Call barring allows you to restrict from making and
receiving calls with your handset. For this function,
you need the barring password, which you can obtain
from 3 Customer Service.

a On: Enables Fixed Dial Numbers.
a Off: Disables Fixed Dial Numbers.

Voice calls

a Number list: You can view and edit the Fixed Dial
Number list.

The following options are available:
a All outgoing: Calls cannot be made.
a Outgoing international: International calls cannot be
made.
a Outgoing international calls except home country:
When abroad, calls can be made only to numbers
within the current country and to your home
country, which is where your home network
provider is located.
a All incoming: Calls cannot be received.
a Incoming when abroad: Calls cannot be received
when you are using your handset outside your
home service area.
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Video calls

Settings

The following options are available:
a All outgoing: Calls cannot be made.
a Outgoing international: International calls cannot be
made.
a Outgoing international calls except home country:
When abroad, calls can be made only to numbers
within the current country and to your home
country, which is where your home network
provider is located.
a All incoming: Calls cannot be received.
a Incoming when abroad: Calls cannot be received
when you are using your handset outside your
home service area.

Call waiting
The network will notify you of a new incoming call
while you have a call in progress. Select Activate to
request the network to activate call waiting,
Deactivate to request the network to deactivate call
waiting, or View status, to check if the function is
active or not.

Send my number
This network service allows you to set your phone
number to be displayed (On) or hidden (Off) from the
person whom you are calling. Select Set by network to
reset the handset to the setting that you have agreed
upon with 3 Customer Service.

Deactivate all
All call barring settings are deactivated; calls can be
made and received normally.
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Call reject

Answer mode

This menu allows you to enable or disable call reject
for all numbers or a specific number.

Allows you to determine when to answer the handset.

a Off
a Reject on list
Configures conditional call reject mode. Press the
right soft key [Setup] to add the phone number to be
rejected. When you add a number to the list,
you can select either Silent or End call as a reject
method. When you add a number to the list,
you can add the number by entering it directly or by
searching for the number in the Contacts by
selecting Search.
a Reject all calls

Auto redial
The menu enables you to configure the auto redial
function when a call attempt has failed.
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a Press send key: You can answer an incoming call
by only pressing the
key.
a Press any key: You can answer an incoming call by
pressing any key, except the
key, soft keys
and side keys.
a Open flip: This option allows you to answer a call
simply by opening the flip.

Minute minder
This function sounds an alert notification every 1
minute after call connection.

Multimedia
Camera

Press the left soft key [Options] to display the following
popup menu items.

This application enables you to take a still picture. You
can take a picture in your desired size, and use it for
the contacts photo, home screen and other more
general purposes. Once taken, a still image can be
sent by Multimedia msg or Email.

a Size: Determines the size of an image.
a Quality: Determines the quality of an image.
a Flash: Determines the flash operation.
a Multishot: Determines whether to enable multi-shot
photography.
a Zoom: Determines the zoom rate.
a Brightness: Determines the brightness.
a Delay timer: Determines the delay time.
a Camera effect: Determines the special effect to the
picture.
a Shutter sound: Determines the sound when the
shutter is pressed.
a Image viewer: Shows the still images taken.
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Multimedia

Video camera
This application enables you to record a video clip. You
can play and watch a saved video file while using this
function. Once recorded, a video clip can be sent by
Multimedia message or Email.

a Quality: Determines the quality of a video clip.
a Brightness: Determines the brightness.
a Camera effect: Determines the special effect to the
video clip.
a Duration: Determines the recording time.
a Sound: Determines the mute function.
a Video player: Shows the video clips recorded.

Image viewer
This application enables you to view still images. The
image files saved in the handset are represented by
thumbnails. Select the desired image to view the
enlarged image.
n Notice
Press the left soft key [Options] to display the following
popup menu items.
a Flash: Determines the flash operation.
a Zoom: Determines the zoom rate.
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Features within the Edit Image might not work due to large
image size or lack of internal phone resource. For example,
Rotate will not work for images greater than 640x480.

Multimedia
Press the left soft key [Options] to display the following
popup menu items (in 1. Image list).
a Go to camera: Moves to the camera application for
taking still image photographs.
a Send as message: Enables the selected image to be
attached to a message and the message sent.
a Animated image: Enables the image to be an
Animated image.
a Rename: Enables the image to be renamed.
a Delete: Deletes the selected image.
a Multiple delete: Deletes multiple image files at a
time.
a Delete all: Deletes all images.
a Screen theme: You can set an image as the screen
theme (Home screen, Incomong call, Outgoing calll,
Sending message, Switch on, Switch off).
a Sort: Sorts images.

a Memory info.: Shows the current memory usage.
Press the left soft key [Options] to display the following
popup menu items (in 2. Picture Viewer).
a Go to camera: Moves to the camera application
taking still image photographs.
a Send as message: Enables the selected image to be
attached to a message and the message sent.
a Rename: Enables the image to be renamed.
a Delete: Deletes the selected image.
a Zoom: You can zoom in and out the image.
a Edit picture: You can edit the image.
a Screen theme: You can set an image as the screen
theme (Home screen, Incoming call, Outgoing call,
Sending message, Switch on and Switch off).
a Slide show: You can start the slide show.
a File info.: Shows information about the selected
image file.

a Slide show: You can start the slide show.
a File info.: Shows information about the selected
image file.
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Multimedia

Audio player

Press the left soft key [Options] to display the following
popup menu items (when 2. Mute status).

This application plays MP3, MIDI and AAC files so that
you can listen to them. Select your desired audio file in
the list mode showing audio files.

a Delete: Deletes all audio files.

The following options are provided by the My sounds
in the Audio Player.
There are two scenarios: 1) Unmute status and
2) Mute status.

a Unmute: Cancels the Mute function so that you can
hear the sound again.
a Set repeat: Repeats the audio file.
a Next file: Plays the next audio file.
a Previous file: Plays the previous audio file.
a View file list: Shows a list of audio files.

Press the left soft key [Options] to display the following
popup menu items (when 1. Unmute status).
a Delete: Deletes all audio files.
a Mute: Mutes the sound temporarily.
a Set repeat: Repeats the audio file.
a Next file: Plays the next audio file.
a Previous file: Plays the previous audio file.
a View file list: Shows a list of audio files.
a File info.: Shows information about the selected
audio file.
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a File info.: Shows information about the selected
audio file.
Press the left soft key [Options] to display the following
popup menu items
a Send as message: You can attach the selected
audio file to a message and send the message.
a Rename: You can rename the selected audio file.
a Delete: Deletes the selected audio file.
a Multiple delete: Deletes multiple audio files at a
time.

Multimedia
a Delete all: Deletes all audio files.

Video player

a Sound theme: You can set an audio file as the sound
theme (Voice ringtune, Video ringtune, Switch on,
Switch off).

This application plays recorded video (.3gp or MPEG4
files). Select a desired video.

a Sort: Sorts audio files.
a File info.: Shows information about the selected
audio file.
a Memory info.: Shows the current memory usage.

The following options are provided by the Video Player.
There are two scenarios;
1) Mute/Unmute status and
2) Pause status

Press the left soft key [Options] to display the following
popup menu items (when 1. Unmute/Mute status).
a Delete: Deletes the selected video file.
a Mute/Unmute: Mutes/Unmutes the sound
temporarily.
a Next file: Plays the next video file.
a Previous file: Plays the previous video file.
a View file list: Shows a list of video files.
a File info.: Shows information about the selected
video file.
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Multimedia
Press the left soft key [Options] to display the following
popup menu items
a Send as message: You can attach the selected
video file to a message and send the message if not
content protected.
a Rename: You can rename the selected video file.
a Delete: Deletes the selected video file.
a Multiple delete: Deletes multiple video files at a
time.
a Delete all: Deletes all video files.
Press the left soft key [Options] to display the following
popup menu items (when 2. Pause status).
a Delete: Deletes the selected video file.

a File info.: Shows information about the selected
video file.

a Capture: Captures an image from the video file.

a Memory info.: Shows the current memory usage.

a Next file: Plays the next video file.
a Previous file: Plays the previous video file.
a View file list: Shows a list of video files.
a File info.: Shows information about the selected
video file.
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a Sort: Sorts video files.

Contacts
This menu allows you to save and manage contact
address information. The Contacts functions provide
functions to add a new address or search saved
contact addresses by name, phone number and group
information.

On the screen, a saved image or avatar is displayed for
the selected contact address. You can change the
configuration in the [Options] menu so that no image or
avatar is displayed. You can also make a phone call or
send a message to the selected phone number.

Add new

Group

This menu allows you to add a new contact address.
You can input contact address information including
name, phone numbers, email addresses, group
information items, memo, homepage address, ringtune,
and avatar or image (photograph).

This menu allows you to manage group information.
By default, there are 4 groups:
family, friends, colleagues and school. You can also
configure ringtune for a group so that the group
ringtune sounds when a call from a specific contact
address within that group arrives and there is no
ringtune configured for the contact address.

You have to select Handset or USIM card memory
using the left and right navigation keys.

Search
This menu allows you to search your contact
addresses. Generally the search operation is
performed by name. In the search window,
the current search function and results for the search
condition are displayed.

Speed dials
This menu allows you to configure speed dial numbers.
You can select a number as a speed dial between 3
and 9. You can configure speed dial numbers for any of
the 5 numbers for a specific contact address so that a
contact address may have multiple speed dial
numbers.
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Contacts

Clear contacts

Move all

This menu deletes contact address information.
You can delete contact addresses saved in the
handset memory and you can delete the numbers
saved on the USIM card.

This menu allows you to move all the information from
your USIM card, e.g. name, handset number etc., to
your handset. This differs from the Copy all operation
in that the target information is saved only in the
destination location.

Copy all

a Handset to USIM: You can move the entry from the
phone memory to the USIM card.

This menu allows you to copy all information from your
USIM card, e.g. name, handset number, etc., to your
handset. If a name is duplicated during the copying
operation, the information is duplicated.
a Handset to USIM: You can copy the entry from the
handset memory to the USIM card (not all the data
will be copied).
a USIM to handset: You can copy the entry from the
USIM card to phone memory.
The following options are available:
All together: You can copy all your contacts at a
time.
One by one: You can copy selected contacts one by
one.
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a USIM to handset: You can move the entry from the
USIM card to phone memory.
The following options are available:
All together: You can move all your contacts at a
time.
One by one: You can move selected contacts one by
one.

Contacts

Own number
Allows you to display your phone number in the USIM
card.

Settings
Allows you to set the display way as for the following
items.
Display data: Handset & USIM / Handset / USIM
Show image/avatar: On / Off
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Applications
This Handset supports JavaTM so that you can
download games from Today on 3, and play them on
your handset.
Games can be downloaded from the game page of the
H3G portal site. Users can go to that page using the
key.
The

key loads the H3G portal page.

This menu is used to locate and run downloaded
applications, e.g. games. Select Download to view the
list of applications that have been downloaded to the
handset.

Download applications

Select the services icon before users should select the
game icon in the main page. (usually it is the page that
appears when a user selects the tab beside "Today on
3") In the game page, users can view the game list,
select, and download games. Or, users can use the
Download applications menu to go to the game page.

This menu is used to go directly to the game download
page, so that users can browse and select the games
to download. This is possible because the Internet
browser is launching with the game portal URL setting.
This URL is specified in the Settings menu - Java Portal
URL.

n Note

By default, the setting is on the game page of the H3G
portal (or, it can be left blank if the Operator does not
specify the URL). If users want to change the default
setting, the game portal URL can be modified in the
Settings menu.

Please note that downloading a game usually requires
additional charge.
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My applications

Applications
n Note

Settings
This menu is used to configure the Java Internet portal
site to connect to in order to download applications.
If this menu is selected, the list of currently saved Java
Internet portal sites and the configured displayed.
The first Settings screen: Shows the item list if there
are saved items.
1. Select an item using the up or down navigation keys.
2. Press the
service.

key to activate the selected item

3. Press the left soft key [Options] to display the popup
menu.

Select “Applications > Settings”. In the “Settings”, add a
list item that specifies the URL of Java game site. and turn
the list item “ON”.
Launching WAP browser by selecting
“Applications > Download applications”.
WAP browser will show you the URL page from the list item
activated in the “Applications > Settings” menu.
Selecting a Java game link while browsing the page will lead
to downloading the java game.
Just follow the user message to download java games.
All the java applications downloaded are listed in the
“Applications > My applications” menu.

Press the left soft key [Options] to display the following
popup menu items.
a View: Shows the contents of the selected item.
a Add new: New profile is added.
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Browser
3 brings you a whole world of communications,
information and entertainment services.
You can ask for directions within major cities, get the
latest news, keep up to date with Premier League
action and much, much more.

a

Bookmarks: You can add or save the current
page to the Bookmarks or view the list saved
under Bookmarks.

a

Settings: You can set the Browser related things
such as Clear cache, Session info., Clear
cookies, etc.

a

Back: Moves to the previous page.

a

Forward: Moves to the previous page.

The browser is available in the 3G coverage area.
To launch the browser in standby mode, press the
key.

Home
Select Home in the Internet Menu and then press the
key.
If you want to reload current page, press the right soft
key [Reload].
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The following example shows the functionality of
browser menu ‘Foward’.
1. Navigation Page A > Page B > Page C > Page D
2. On Page D, select a menu ‘Back’, it will place a user
in Page C.

The following options are available. Press the left soft
key [Options].

3. On Page C, if select a menu ‘Back’, move to Page B.
Else if select a menu ‘Forward’, move to Page D
again.

a

Home: Moves to the initial homepage.

a

a

Reload: Loads the current page again.

Enter URL: Connect to the specific URL after
editing.

Browser

Bookmarks

Go to URL

This function allows you to store and edit frequently
accessed sites.

Connect to the specific URL after editing.

a Send as message: Selected bookmark URL can be
sent via text message or multimedia message.

Security certificates
A list of the available certificates is shown.

a Add new: Adds a new site to the bookmarks list.
a Edit: You can edit and save the name and address of
the selected bookmark.
a Delete: Deletes the selected bookmark.
a Delete all: Deletes all of the currently saved
bookmarks.
a View: Shows the contents of the selected item.

Saved pages
Saves the page on display as an off-line file.
A maximum of 20 pages can be saved.
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Browser

Settings

Live Streaming

a Profiles

This application plays streaming in live. To have a
pleasure time with this, you must launch browser first,
access to entertainment services and find live
streaming menu.
Press streaming icon to enjoy yourself a world of live
streaming.
When you press streaming icon, the mobile terminal
shows a live streaming automatically

Select the profiles by press
browser.

key to launch

a Clear cache
Deletes the data saved in the cache memory.
a Character encoding
Select the character set one of the following list

VCR Control

: Automatic, English(ASCII), English(ISO),
English(LATIN), Unicode(UCS2 BE),
Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto),
Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE),
Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8),
Chinese(BIG5).

If the streaming is in live, the mobile terminal shows
VCR control skin with live bar.

a Scrolling control
Allows you to determine the scroll speed and select
from 1 Line, 2 Lines and 3 Lines.

68

1.

: Play and Pause alternately.

2. Navigation left/right key: this key does activate a
FF/REW in live streaming.
3. mute/unmute Key: mute/unmute the sound
temporally.

Browser
OPTION

VCR Control

Press the left soft key [Options] to display the following
popup menu items.

If the streaming is not in live, the mobile terminal
shows VCR control skin with current play time

1. Mute/unmute : mute/unmute the sound temporally

1.

2. Content Information
: Shows information about the current
content provided by streaming server

2. Navigation left/right key: You can go forward/back
with this key more rapidly.
The following example shows the functionality of
streaming menu “FF/REW”

Normal Streaming
Normal streaming is very similar to live streaming.
To enjoy with this , you must launch browser, access
to entertainment services and select the normal
streaming menu like as news, stock, music, weather
etc.

: Play and Pause alternately.

a

press FF/REW Key during playing streaming,
the mobile terminal paused video.

a

press more FF/REW Key , the mobile terminal display
the new time and progress bar immediately.
( user can select new time with FF/REW Key )

a

if there is no press Key more, then the mobile
terminal start streaming with new time.

3. mute/unmute Key: mute/unmute the sound
temporally.

The OPTION is same as live streaming.
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Organiser
Calendar

2. Input the desired date using the numeric keys.
3. Input the desired time using the numeric keys.

Monthly Schedule Management

4. Input the subject and press the

1. Select the Organiser from the top menu.
2. Select Calendar and press the

key.

3. The monthly schedule view is displayed.
4. Initially, the cursor appears on today’s date
according to your handset settings.
5. You can move the date cursor to the desired location
using the up, down, left and right navigation keys.
6. On a date where a schedule item, anniversary or
birthday is saved, corresponding icons and the
number of saved schedule items are displayed on
the bottom left of the screen.

Adding a New Schedule Item
1. Select the left soft key [Options] in the Monthly
schedule management screen, select the Add new
from the popup menu and then press the
key.
Alternatively, select the right soft key [Add] in the
Monthly schedule management screen.
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key.

5. Select the schedule item type using the left and right
navigation keys.
6. Select the repeat type using the left and right
navigation keys.
7. Select the alarm type using the left and right
navigation keys.
8. Press the

key to save the new schedule item.

Deleting a Schedule Item
1. Select the left soft key [Options] in the Monthly
schedule management screen, select Delete, and
then press the
key.
2. Popup menus including Delete past, Multiple delete
and Delete all will be displayed.
3. Select Delete past and press the
all schedule items prior to today.

key to delete

Organiser

4. Select Multiple delete and press the
key.
A screen asking you to specify the term to delete
schedule items for will then appear. In this screen,
input the desired term and press the
key to
delete the schedule items within the specified
period.
5. Select Delete all, and press the
of the schedule items.

key to delete all

Searching for a Schedule Item
Select the left soft key [Options] in the Monthly
schedule management screen, select Search and then
press the
key to display the Search schedule
items screen.
1. Input the desired subject of the schedule item to
find.
2. Select the In type to find.

Set holiday

3. Press the

1. Select the left soft key [Options] in the Monthly
schedule management screen, select Set holiday
and then press the
key to display the Holiday
configuration popup window.

4. If there are schedule items that meet the search
criteria, the schedule items are displayed. If there is
no schedule item satisfying the search criteria, No
match schedule Item message appears.

key.

2. Supported holiday types include On the day, Weekly,
Monthly, Annually and Multiple setting.
3. Select the holiday configuration type and press the
key to configure the holiday.
4. The date corresponding to the configured holiday is
represented in green in the Monthly schedule
management screen.
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Organiser

Moving to a Specific Date
1. Select the left soft key [Options] in the Monthly
schedule management screen, select Go to date and
then press the
key to display Go to date
window.
2. Input the desired date to move to and press the
key.
3. The date cursor of the Monthly schedule
management screen will then move to the specified
date.

Go to Today

To do
To do Enquiry
1. Select the Organiser from the top menu.
2. Select the To do item and press the

key.

3. The saved To do list is displayed.

Adding To do Items
1. To add a new To do item, select Add new using the
left soft key [Options] in the To do enquiry screen or
select the right soft key [Add].

1. Select the left soft key [Options] in the Monthly
schedule management screen, select the Today and
then press the
key.

2. Input Job to do, Date and notes when you add an
item.

2. The date cursor of the Monthly schedule
management screen will then move to today’s date.

To do Delete/Delete All

Memory info.

1. Select the desired item to delete from the To do list
and press the Delete using the left soft key [Options]
to delete the To do item.

Shows the current memory usage.

3. Press the

key to save the To do item.

2. Select the Delete all using the left soft key [Options]
to delete all the saved To do items.
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Organiser

To do Done/Not yet done

Memo

1. If you wish to mark an item in the saved To do list as
done, select the item from the To do list.

Saved Memo’s

2. Select the Done using the left soft key [Options] to
draw a line over the schedule item to mark it as
done.
3. To cancel Done, select the Not yet done.

To do Detailed View
To view detailed information, select the desired item
from the To do list and press the
key to display
the detailed view screen about the item.

1. Select the Organiser from the top menu.
2. Select the Memo item and press the

key.

3. The saved memo list is displayed.

Memo Add
1. To add a new memo, select Add new using the left
soft key [Options] in the General memo screen or
select the right soft key [Add].
2. Input the contents of the memo to be saved.
3. Press the

key to save the memo.
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Organiser

Memo Lock/Unlock

Change background

1. Select the desired item to lock from the saved
memos list. The locked memo is converted to a
secret memo.

You can change the background image using the
navigation key in the memo item.

2. Select Move to secret memo using the [Options] key
to lock the memo item.

File info.
You can view the title, size and created date of the
memo item you select.

3. To release the lock again, select Move to memo in
the Secret memo item.

Memory info.

Memo Edit

You can view the memory status: Total, In Use and
Free.

You can edit the selected memo.

Memo Delete/Delete All
1. Select the desired item to delete from the Memo list
and select Delete using the left soft key [Options] to
delete the memo.
2. Select Delete all using the left soft key [Options] to
delete all the saved memos.
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Secret memo
1. Select the Organiser from the top menu.
2. Select the Secret memo item and press the

key.

3. To view or delete the memo set up as a secret
memo, you have to input the password configured in
the phone.

Tools
Quick menu
Quick menu allows you to add your own favourites to
the list already provided. Once you create your own
menu, you can access the desired function quickly in
the idle screen by pressing the up navigation key.
To move to your desired menu directly, select your
desired menu from the Favourites menu press the up
and down navigation keys.
a Add new: In the [Empty] list, press the right soft key
[Add]. Select the item from the menu and save the
desired menu item.
a Edit: In the added menu items list, press the right
soft key [Edit] or the left soft key [Options]. Select
Edit from the menu to edit a saved menu item.
a Delete: In the added menu items list, press the left
soft key [Options]. Select Delete from the menu to
delete a saved menu item.
a Delete all: In the added menu items, press the left
soft key [Options]. Select Delete all from the menu
to delete Quick menu items 6 to 0.

a View info.: In the added menu item list, press the left
soft key [Options].
Select View info. from the menu to view the
information about the actual location of the added
menu item.

Alarm clock
The alarm function allows you to set up multiple
separate alarms. You can also set the time, repetition
interval and alarm sound.
a Select your desired alarm to configure in the alarm
list. If there is no alarm, press the right soft key
[Add] to add a new alarm.
a Set/Cancel alarm: On or Off the alarm using the
navigation key.
a Input alarm time: Input your desired alarm time by
specifying hour and minute. If the time format is 12
hours-based format, you have to select either ‘am’
or ‘pm’ using the right soft key.
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a Select repeat mode: Select desired repeat mode
using the navigation key.

Calculator

a Input memo: Input alarm name.

The calculator function allows you to add, subtract,
multiply and divide. You can input numbers using the
number keys, and operators using the up, down, left,
and right navigation key.

When you have completed configuration, press the
key to save the changed alarm configuration.

You can input a decimal point by pressing the
key.

n Note

Whenever you press the
, key, characters are
sequentially deleted in reverse direction.

a Select bell: Select the bell to use for the alarm using
the navigation key.

The alarm function does not work if the handset is turned off.

World time
The World time function provides time information on
major cities worldwide.
1. You can view the time of desired country or city
using the navigation or right soft key [List].
2. You can select a desired city as a base using the left
soft key [set].
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Tools

Unit Converter
This function converts any measurement into a unit
you want.
There are 7 types of units that can be converted:
Currency, Surface, Length, Weight, Temperature,
Volume, and Velocity.
n Note
You can input a decimal number by pressing the

key.

Currency
1. Select the Currency menu.
2. Users can set a currency exchange rate using the
right soft key [Rate].
3. Input standard unit in Domestic and then press the
key.
Then you can view converted value in Foreign.
4. You can view the value in home country currency
unit in Domestic by inputting standard unit in
Foreign.
5. Press the left soft key [Reset] to clear the current
input field, and locate the cursor in the input field.

6. To exit currency conversion function, press the
key or
key.

Area
1. Select Area menu.
2. Select desired unit to convert using the right soft key
[Unit].
3. Input standard unit to view converted value.
4. Press the left soft key [Reset] to clear the current
input field, and locate the cursor in the input field.
5. To exit area conversion function, press the
or
key.

key

Length
1. Select Length menu.
2. Select the desired unit to convert using the right soft
key [Unit].
3. Input the standard unit to view converted value.
4. Press the left soft key [Reset] to clear the current
input field, and locate the cursor in the input field.
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5. To exit length conversion function, press the
or
key.

key

Weight
1. Select Weight menu.
2. Select desired unit to convert using the right soft key
[Unit].
3. Input the standard unit to view converted value.
4. Press the left soft key [Reset] to clear the current
input field, and locate the cursor in the input field.

1. Select Volume menu.
2. Select desired unit to convert using the right soft key
[Unit].
3. Input the standard unit to view converted value.
4. Press the left soft key [Reset] to clear the current
input field, and locate the cursor in the input field.
5. To exit volume conversion function, press the
key or
key.

5. To exit weight conversion function, press the
key or
key.

Velocity

Temperature

2. Select desired unit to convert using the right soft key
[Unit].

1. Select Temperature menu.
2. Input the standard unit to view converted value.
3. Press the left soft key [Reset] to clear the current
input field, and locate the cursor in the input field.
4. To exit temperature conversion function, press the
key or
key.
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Volume

1. Select Velocity menu.

3. Input the standard unit to view converted value.
4. Press the left soft key [Reset] to clear the current
input field, and locate the cursor in the input field.
5. To exit velocity conversion function, press the
key or
key.

Tools

Timers

Stopwatch
A Stopwatch function is provided.

Date finder

1. Select Stopwatch menu.

The Date finder shows the number of remaining days
until the specified day of event.

2. Press the

Dateulator

3. Press the
key to stop the stopwatch and view
the measured duration of time.

1. Select the Dateulator menu.

4. Press the

2. Select the desired item in the list to view Title,
Target date on days remaining.

5. Press the left soft key [Lap] during operation to
record the duration of time at the moment, and
continue the stopwatch.

3. Press the

key to view the list.

4. Press the right soft key [Add] to input title and new
date.
Then press the
key to add the item in the list.

key to start the stopwatch.

key to resume the stopwatch.

6. You can save up to 6 time records by pressing the
left soft key [Lap]. If the number of recorded time
exceeds 6, the oldest one is deleted.
Press the right soft key [Reset] to reset the stopwatch.

Voice recorder
This function allows you to record a voice memo.
You can record voice messages with each message up
to 60 seconds.
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Settings
Profiles
You can configure Voice/Vibration ringtune, key tone,
flip tone, sound effects, switch on, switch off, and
volume. The ringtune type supports MP3, .3gp, AAC,
MIDI, WAV and AMR.
Supported profiles are Normal, Silent, Vibrate only,
Headset, Outdoor, Customised 1, Customised 2 and
Customised 3 profile. Select a desired profile, and
press the
key to activate the profile. The Normal,
Silent, Vibrate only, Headset and Outdoor profile does
not provide an option menu. When the cursor is moved
to a profile, the corresponding menu appears on the
soft bar. If you select View/Edit menu, you can view
the settings of the profile, or can edit settings of the
profile.
Profiles menu have the submenus as shown below.
a Alert by
This option determines the incoming call notification
mode. You can select from Ring, Vibration, Ring &
vibration, Ring after vibration and Silent.
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a Voice ringtune
This option determines the Voice ringtune for
incoming call notification.
a Video ringtune
This option determines the Video ringtune for
incoming call notification.
a Volume
This option determines the ringtune volume for
incoming call notification.
a Message alert
This option determines the message alert that
sounds when a message has arrived. You can
select one of None, Once, Every 1 minute,
Every 2 minutes, Every 5 minutes,
and Every 10 minutes mode.
a Message tone
This option determines the message tone that
sounds when a new message has arrived.

Settings
a Confirmation tone
This option determines if warning alerts
are on or off.
a Key tone
This option determines the key tone that is sounded
when a key is pressed.
a Key tone volume
This option determines the volume of the key tone.
a Flip tone
This menu option allows you to select a melody that
the phone sounds when it is filp open and closed.
a Switch on sound
This option determines the switch on effect that is
sounded when the handset is turned on.
a Switch off sound
This option determines the switch off effect that is
sounded when the handset is turned off.

Handset
You can change the format of the time and date display
as well as the actual time and date using the Time
settings menu.

Time
1. Select the Time item from the handset settings list
and then press the
key.
2. Select the time format using the left and right
navigation keys.
3. Input the current time using the numeric keys.
4. Press the

key to save the time.

n Note
To change AM/PM, you have to press the right soft key
[am/pm].

Date
1. Select the Date item from the handset settings list,
and then press the
key.
2. Select the date format using the left and right
navigation keys.
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Settings
3. Input the date using the numeric keys.
4. Press the

key to save the date.

n Note
Please make sure that you set the exact date and time to
ensure that all 3 services operate correctly.

Auto update date/time
When Auto Update is configured to On, the time and
date are automatically updated according to the
current time zone. If Confirm first is selected, time and
date update are confirmed before the automatic
update.

Screen
In this menu, you can configure screen dispaly options
including Screen settings and themes.

Backlight
Use this to select whether or not the phone uses the
backlight.

Item

Main screen duration

Daylight saving
This function enables Summer time. Configuring
Daylight saving to On immediately applies summer time
(For example, if the current time is 04:53, summer time
is then 05:53).

Main screen level

Handset information

Front screen duration

This menu is used to view software version
information.
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Default Value
Off
5 seconds
10 seconds
15 seconds
20 seconds
On
Bright
Normal
Off
5 seconds
10 seconds
15 seconds
20 seconds

Settings

Item

Keypad duration

Default Value
Off
5 seconds
10 seconds
15 seconds
20 seconds
On

Colour scheme
You can change the colour of the menu, soft key area,
title bar area, and cursor by changing the menu colour.
You can select the menu colour from Blue, Violet,
Orange, and Green.

Dialling font
You can configure the font size and colour of the
numbers which appear in the home screen when you
make a call.

Clock display
You can configure the font size and color of the clock
displayed on the main screen. You can configure size
to Do not show, Small, or Large. If Small or Large is
selected, you can set the colour using the colour chart.

Menu style
You can configure the menu style to Icon style,
Arc style or List style.

Screen theme
You can configure the background by themes.
a Home screen
You can select a wallpaper (animated or static) to
display in idle mode.
a Incoming call
You can select an image to display when an
incoming call arrives.
The configuration is applied to both voice and video
calls.
a Outgoing call
You can select an image to display when dialing
a call.
The configuration is applied to both voice and
video calls.
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Settings
a Sending message
You can select an image to display when sending
a message.
a Switch on
You can select an image to display when turning on
the handset.
a Switch Off
You can select an image to display when turning off
the handset.

Front screen colour
You can configure the backlight colour of the front
screen.

Greeting message
Set a message that is displayed when the handset is
turned on.

Home screen softkeys
The left and right soft keys activate the prompts that
appear in the soft boxes directly above them. These
prompts change according to the screen content.
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Network
Network selection
a Automatic
This function automatically searches for the
network and registers the handset to the network.
a Manual
This function enables you to search the network list
and specify which network to attempt registration
with.

Preferred list
You can select preferred lists to display it saved in the
current USIM card and can edit the current preferred
list.

Settings

Access points

PIN code request

This menu shows the Access Point List.
Select the right soft key [Edit].
Access Point has the following items.

You can activate a PIN (Personal Identification
Numeric).

a Connection title: Profile Name
a Bearer: UMTS/CSD/GPRS
a Username: User name

You can check the current status of configuration from
the status bar.
1. Select PIN code request from the security menu and
press the
key.

a Password: Password

2. Configure this item to On or Off. If it is On, a PIN code
will be required whenever the handset is turned on.

a APN: APN information of the service provider

3. Input the current PIN code and press the

To modify these settings please call 3 Customer
Service.

Security
You can set a PIN code. When it is activated,
a window asking you to enter the PIN code appears
when you turn on the handset so as to prevent
unauthorized use of the handset.

key.

4. Entering an incorrect PIN code 3 times in the PIN
code input window invalidates the PIN code. In this
case, the PUK code must be entered in order to
reset the PIN code.
5. The maximum number of attempts at PUK code input
permitted is 10. Entering an incorrect PUK code 10
times will restrict use of the handset.
In this case, ask 3 Customer Service to unlock your
handset.
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Settings
Press the Back key in the PIN code input window to
return to the previous step.

Change codes
You can change PIN, PIN2, the security code and the
call barring password.
n Note
If you change the code and then forget it you will need to
contact your place of purchase to unlock it or solve this
problem.

a Security code
This menu allows you to change the handset
password. The maximum allowed numeric of
attempts of security code input is not limited like
PIN and PIN2.
a Barring password
This menu allows you to change the call barring
password.

a PIN/PIN 2 code
This menu allows you to change the PIN or PIN2
code.

Handset lock

1. Select Change codes from the Security Settings
List and press the
key.

You can use security code to avoid unauthorized use
of your handset.

2. Select PIN or PIN2 Code and press the

QWhen you switch on your handset, your handset will
request security code always if you set phone lock to
“Power on”.

key.

3. Input the current PIN or PIN2 code, and then a
new PIN or PIN2 code. Entering an incorrect PIN
code 3 times invalidates the PIN code.
In this case, you will need to enter the PUK or
PUK2 code in order to reset the PIN code.
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4. Entering an incorrect PUK code 10 times will
restrict use of the handset. In this case, ask 3
Customer Service to unlock your phone.

You can select the menu from When switching on,
If USIM changed, Immediate, and None.

Settings

Connectivity

USIM memory

This function shows the status of the connection
between other devices and this handset.
You can select USB or IrDA.

This function shows the status of the USIM card user
memory.

Memory status
This menu is used to view the memory use of the
phone and USIM card. You can obtain information
about the amount of memory used by the contacts,
the calendar, to do, memos, secret memos and text
message and multimedia messages.

Language
This function allows you to set the language used in
the handset.

Reset settings
This function allows you to restore factory settings.
Undertaking a reset will not remove any user content.

Common memory
This function shows the status of the user memory of
the handset.

Reserved memory
This function shows the available memory for the user.
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Troubleshooting
Please check to see if any problems you have
encountered with the phone are described in this
section before calling 3 Customer Service.
Q How do I view the list of outgoing calls, incoming
calls and missed calls?
A Press the
key.
Q How do I view all numbers stored in memory?
A Press right soft key[Contacts] and then
or
press the down navigation key.
Q Why is the connection inconsistent or not audible in
certain areas?
A When frequency environment is unstable in a certain
area, connection may be inconsistent and not
audible. Relocate to another area and try again.
Q Why does the display not turn on?
A Remove and insert the battery, then attempt to
power-on. If there is no change, fully charge the
battery and try again.
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Q Why is there an echo when a connection is made
with certain telephones in a certain area?
A This is called the ‘Echo Phenomenon’, where it
occurs if connection volume is too high or caused by
special properties (semi electronic telephone
exchange) of the equipment on the other end.

Q Why does the handset heat up?
A The phone may get hot when there is a very long call
duration or when games are played or when using
the browser. This has no effect upon the life of the
product or performance.

Q Why is there no ringtune, but only a blinking LCD
screen?
A Phone may be set to ‘Vibrate only’ or in ‘Silent’ mode.
In the Profiles menu, please select 'Normal’ or
‘Outdoor.

Troubleshooting
Q Why does the battery life get shorter in standby
mode?
A The battery is worn out. As time passes, the battery
life gradually becomes shorter. If the battery lasts
about half the amount of time as when first
purchased, it’s time to purchase a new battery.

Q Why does the battery run out so quickly during
normal use?
A It is due to the user environment or a large number
of calls or weak signal.

Q Why is no number dialed when you recall a Contacts
entry?
A Check that the number has been stored correctly by
using the Contacts feature.
Re-store them, if necessary.

Q Incoming calls do-not reach me.
A Is your phone switched on (
pressed for more
than three seconds)? Are you accessing the right
cellular network? Or, you may have set an incoming
call barring option.

Q I cannot find the lock, PIN, or PUK code.
What is my PIN?
A The default lock code is ‘0000’. If you forget or lose
the lock code, contact your phone dealer. If you
forget or lose a PIN or PUK code, or if you have not
received such a code, contact 3 Customer Services.

Q What happens to the handset if it is dropped?
A The handset could power off or reset, but this does
not necessarily imply any permanent damage.
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Accessories
Charger
This adapter allows you to charge the battery. It supports standard Europe/Australia/U.K.
and Hongkong (100-240 Volt 50/60Hz outlets).
It takes 3.5 hours to charge a completely discharged battery.

Europe
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Australia

U.K and Hongkong

Accessories

Headset

USB cable

Connects to your phone,
allowing hands-free
operation. Includes
earpiece, microphone,
and integrated call
answer/termination
button.

Connects your phone to
a PC.

Hand strap

Battery

91

Memo

Memo

Memo

Memo

