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Obrigado por ter adquirido este telemóvel digital Panasonic. Este 
telemóvel foi concebido para funcionar com redes GSM - GSM900, 
GSM1800 e GSM1900. Suporta também GPRS para ligações de 
dados em pacotes. Assegure-se de que a bateria está totalmente 
carregada antes de utilizar.
A Panasonic Mobile Communications Development of Europe Ltd. 
declara que o EB-VS6 cumpre os requisitos essenciais e outros 
requisitos relevantes constantes da directiva 1999/5/EC. A 
declaração de conformidade pode ser consultada em 
http://panasonic.co.jp/pmc/products/en/support/index.html

Considerações sobre segurança
A informação que se segue deve ser lida e compreendida, na 
medida em que lhe fornece detalhes para a utilização do seu 
telemóvel de forma segura tanto para si como para o ambiente, 
estando em conformidade com os requisitos legais relativos à 
utilização de telemóveis.

Alimentação
Este equipamento deve ser carregado utilizando apenas 
equipamento de carregamento aprovado, para assegurar o 
desempenho ideal e evitar danos no telemóvel. Qualquer 

outra utilização invalidará qualquer aprovação concedida para este 
equipamento e pode constituir perigo. Quando efectuar deslocações 
ao estrangeiro, assegure-se de que a tensão nominal do carregador 
de viagem é compatível com a área de utilização. O kit principal 
inclui um carregador de viagem (EB-CA001xx*).
* O sufixo xx identifica a região do carregador, por exemplo, CN, EU, 
UK, AU, US.
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Bateria
A utilização de uma bateria que não a recomendada pelo 
fabricante pode resultar em riscos de segurança.
Se utilizar uma funcionalidade que implique manter a 

iluminação do teclado acesa durante um longo período de tempo 
como, por exemplo, ao utilizar os jogos ou o browser, a duração da 
bateria será reduzida drasticamente. Para prolongar a vida da 
bateria, desactive a função de iluminação do teclado. (Ver 
“Iluminação do teclado” na página 99.)
Não utilize este telefone sem a tampa da bateria colocada.

Inutilização da bateria
Não queime nem elimine a bateria como se fosse um 
resíduo normal. A bateria deve ser eliminada de acordo 
com a legislação local e pode ser reciclada.

Avião
Desligue o seu telemóvel quando estiver a bordo de um 
avião. Certifique-se de que a programação das funções de 
alarme não violam qualquer regulamentação, no sentido 

em que se podem ligar automaticamente quando se encontra num 
avião, instalações hospitalares, etc. A utilização de telemóveis em 
aviões pode ser perigosa para o funcionamento dos mesmos, pode 
perturbar a rede móvel e ser considerada ilegal. O não cumprimento 
destas instruções pode resultar em suspensão ou recusa de 
prestação de serviços móveis ao infractor, acção judicial, ou ambas.

Não utilizar
Recomenda-se que não utilize o equipamento em postos 
de abastecimento. Aconselha-se os utilizadores a respeitar 
as restrições de utilização de equipamento de rádio em 

locais de armazenamento de combustível, fábricas de produtos 
químicos ou em locais onde sejam utilizados explosivos. Nunca 
exponha a bateria a temperaturas extremas (superiores a 60ºC).
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Condução
É imperativo que o condutor mantenha sempre o controlo 
adequado do veículo. Não segure num telefone enquanto 
estiver a conduzir; primeiro, encontre um local seguro onde 

possa parar. Não fale para um microfone Mãos Livres se isso fizer 
com que preste menos atenção à estrada. Informe-se sempre sobre 
as restrições impostas à utilização de telemóveis na área em que 
conduz e respeite sempre essas instruções.

Dispositivos electrónicos
Deve ter-se cuidado ao utilizar o telemóvel próximo de 
equipamentos médicos pessoais, como por exemplo 
pacemakers e aparelhos de correcção auditiva.

Aparelhos de aquecimento
Se o seu telemóvel, a respectiva bateria ou os acessórios 
de carga se molharem, não os coloque em nenhum tipo de 
dispositivo de aquecimento, como por ex., um microondas, 

um recipiente pressurizado, um secador ou máquina semelhante. 
Tal poderia provocar fugas, aquecimento, dilatação, explosão e/ou 
incêncio da bateria, telefone e/ou equipamento de carga. Para além 
disso, o produto ou os acessórios podem libertar fumo e os circuitos 
eléctricos podem danificar-se e provocar avarias nos produtos. A 
Panasonic não se responsabiliza por quaisquer danos, directos ou 
indirectos, de alguma forma provocados por uma utilização 
incorrecta.
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Cópias de segurança & Segurança
Recomenda-se a realização de cópias de segurança de 
informações e dados importantes que estejam guardados 
na memória do seu telemóvel. Para evitar perda de dados 

acidental, devem ser respeitadas todas as instruções relacionadas 
com cuidados e manutenção a ter com o seu telemóvel e respectiva 
bateria.
O seu telemóvel está apto a guardar e a transmitir informação 
pessoal. Recomenda-se que tenha o devido cuidado em guardar a 
sua informação pessoal ou financeira separadamente do seu 
telemóvel. Deve fazer uso das funções de segurança, tais como o 
bloqueio do cartão SIM para proteger informação armazenada no 
seu telemóvel. A Panasonic não se responsabiliza por quaisquer 
perdas, sejam elas de que natureza forem, resultantes da perda de 
dados, incluindo, mas não se limitando a perdas directas e 
indirectas (abrangendo mas não se limitando a perdas indirectas, 
lucros prováveis, perda de receitas).

Descarregar
O seu telemóvel está apto a descarregar e a armazenar 
informação e dados de fontes externas. É de sua inteira 
responsabilidade assegurar-se de que ao fazê-lo não está 

a violar leis de direitos de autor ou qualquer outra legislação 
aplicável. A Panasonic não se responsabiliza por quaisquer perdas, 
sejam elas de que natureza forem, resultantes da perda de dados 
ou da violação de leis de direitos de autor e de propriedade 
intelectual, incluindo, mas não se limitando a perdas directas e 
indirectas (abrangendo mas não se limitando a perdas indirectas, 
lucros prováveis, perda de receitas).
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Uso eficiente
Para uma utilização mais eficiente, segure o telemóvel 
como faria com um telefone normal. Para evitar prejudicar 
a qualidade do sinal ou o desempenho da antena, não 

toque nem cubra a área da antena enquanto o telefone estiver 
ligado. Modificar o telefone ou ligar o telefone a outros 
equipamentos de forma não autorizada pode danificar o telefone e 
violar a legislação aplicável. Uma modificação ou ligação não 
autorizada pode invalidar a sua garantia – sem prejuízo dos seus 
direitos legais.

Câmara
Recomenda-se que tenha o devido cuidado no uso da 
câmara interna. É da sua responsabilidade confirmar se 
está autorizado a tirar fotografias de pessoas e objectos e 

que não está a violar direitos pessoais ou de terceiros ao usar a 
câmara. Deve respeitar as leis nacionais e internacionais aplicáveis 
ou qualquer outro tipo de restrição que regulamenta o uso de 
câmaras fotográficas em situações e locais específicos. Aqui se 
inclui a utilização da câmara em locais onde possa ser interdito o 
uso de equipamento fotográfico e de vídeo. A Panasonic não se 
responsabiliza por quaisquer perdas, sejam elas de que natureza 
forem, resultantes da violação de leis de direitos de autor e de 
propriedade intelectual, incluindo, mas não se limitando a perdas 
directas e indirectas. Não deixe a câmara virada para a luz solar 
directa, já que isso pode afectar o seu desempenho.
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Outras informações importantes
O indicador de cristais líquidos de cor (LCD) usa tecnologia de 
fabrico de alta precisão, podendo acontecer que, em determinadas 
circunstâncias, os pixels apareçam mais claros ou mais escuros. 
Este facto deve-se às características do LCD e não constitui defeito 
de fabrico.
Este telemóvel foi concebido, fabricado e testado para garantir que 
respeita as especificações relativas a exposição a radiofrequência, 
aplicáveis na altura do fabrico, de acordo com a legislação EU, USA 
FCC e ACA Australiana.
Este telemóvel deve ser utilizado apenas com acessórios aprovados 
pela Panasonic para assegurar o seu desempenho ideal e evitar 
danos no mesmo. A Panasonic não se responsabiliza por danos 
resultantes do uso de acessórios não aprovados pela Panasonic.
Este telefone deve ser usado em conformidade com as leis 
nacionais e internacionais aplicáveis ou com qualquer outro tipo de 
restrição que regulamenta o seu uso em situações e locais 
específicos. Isto inclui mas não se limita ao seu uso em hospitais, 
transportes aéreos, enquanto conduz e quaisquer outros usos 
limitados.
Alguns dos conteúdos neste manual estão sujeitos a alterações 
sem aviso prévio.
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Informações sobre a eliminação de resíduos para utilizadores 
de equipamentos eléctricos e electrónicos (lares privados)

Este símbolo nos produtos e/ou documentos anexos 
significa que os produtos eléctricos e electrónicos 
usados não devem ser misturados com os resíduos 
gerais domésticos.
Para efectuar um tratamento, recuperação e reciclagem 

correctos, leve estes produtos para pontos de recolha próprios 
para o efeito, onde serão aceites gratuitamente. Em alternativa, 
em alguns países, poderá devolver os produtos ao seu 
revendedor local, aquando da compra de um produto novo 
equivalente.
A eliminação correcta deste produto ajudará a poupar recursos 
valiosos e evitar quaisquer potenciais efeitos negativos na saúde 
humana e no ambiente, que poderiam resultar de um tratamento 
incorrecto de resíduos.
Contacte as autoridades locais para obter mais informações 
sobre o ponto de recolha mais perto de si.
Poderão ser aplicadas multas pela eliminação incorrecta deste 
resíduo, de acordo com as leis locais.

Para utilizadores profissionais na União Europeia
Se pretender eliminar equipamento eléctrico e electrónico, 
contacte o seu revendedor ou fornecedor para obter mais 
informações.

Informações sobre a eliminação noutros países fora da União 
Europeia
Este símbolo apenas é válido na União Europeia.
Se pretender eliminar este produto, contacte as suas autoridades 
locais ou revendedor e peça informações sobre o método de 
eliminação correcto.
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Cuidados e manutenção
Premir qualquer tecla pode produzir um som alto. Evite 
segurar o telefone perto do ouvido enquanto estiver a 
premir teclas.

Temperaturas demasiado elevadas ou demasiado baixas 
podem afectar o telefone negativa e temporariamente. 
Trata-se de uma situação normal e não é indicador de 
avaria. A qualidade do ecrã pode deteriorar-se caso o 
telefone seja utilizado em ambientes com temperaturas 
superiores a 40°C durante longos períodos de tempo.

Não altere nem desmonte o equipamento. No interior 
deste equipamento não existem quaisquer componentes 
a substituir pelo utilizador.

Não submeta o equipamento a vibrações ou choques 
excessivos. Não deixe cair a bateria.

Evite contacto com líquidos ou humidade. Se o 
equipamento se molhar, retire imediatamente a bateria e o 
carregador. Mantenha o telemóvel seco.

Não deixe o equipamento exposto à luz solar directa nem 
em locais húmidos, poeirentos ou quentes. Nunca deite a 
bateria para uma fogueira, ou semelhante. A bateria pode 
explodir.

Mantenha quaisquer itens em metal que possam, 
acidentalmente, tocar nos terminais, afastados do 
equipamento/bateria.
As baterias podem causar danos em bens, lesões ou 
queimaduras caso os terminais entrem em contacto com 
um material condutor (isto é, jóias metálicas, chaves, 
etc.).
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Carregue a bateria sempre numa área bem ventilada e a 
uma temperatura entre +5°C e +35°C e nunca à luz solar 
directa. Se a temperatura se situar fora destes valores, 
não será possível carregar a bateria.

Se ligar o telefone a uma fonte externa, leia as instruções 
de funcionamento do equipamento para obter 
informações sobre ligações correctas e precauções de 
segurança. Assegure-se de que o telemóvel é compatível 
com o produto ao qual está a ser ligado.

Quando eliminar quaisquer materiais de embalagem ou 
equipamento usado, contacte as autoridades locais para 
informações sobre reciclagem.
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SAR
ESTE MODELO CUMPRE DIRECTIVAS INTERNACIONAIS 
QUANTO À EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO, bem como os 
requisitos da directiva 1999/5/EC da União Europeia.
O seu telemóvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi 
concebido e fabricado para não exceder os limites de exposição a 
ondas de rádio, recomendados por directivas internacionais. Estas 
directivas são emitidas pela organização científica independente 
ICNIRP e incluem margens de segurança definidas para garantir a 
protecção de todos os indivíduos, independentemente da idade e 
estado de saúde. Estas directivas estão também na base de 
legislação e padrões internacionais sobre exposição a 
radiofrequência.
As directivas fazem uso de uma unidade de medida que dá pelo 
nome de Taxa de Absorção Específica, ou SAR. O limite SAR para 
telemóveis é de 2 W/kg e o valor SAR mais elevado para este 
aparelho, testado junto ao ouvido, para aferir da sua conformidade, 
é de 0,783 W/kg. Visto que os telemóveis dispõem de um número 
diversificado de funções, podem ser usados em outras posições, 
como junto ao corpo, conforme descrito no manual do utilizador. 
Para uso junto ao corpo, este telemóvel foi testado e cumpre os 
requisitos das directivas sobre exposição a radiofrequência quando 
utilizado em conjunto com um acessório Panasonic concebido para 
este produto ou quando usado com um acessório que não contenha 
metal e que permita a colocação do telemóvel a um mínimo de 
1,5 cm afastado do corpo. Neste caso, o valor SAR mais elevado é 
de 0,553 W/kg.
Visto que a taxa SAR é medida utilizando a potência de transmissão 
máxima do aparelho, o verdadeiro valor SAR deste aparelho 
durante a sua utilização é caracteristicamente inferior àquele acima 
indicado. Este facto deve-se a alterações automáticas no nível de 
potência do aparelho para garantir que o mesmo usa apenas a 
potência mínima indispensável para comunicar com a rede.
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A Organização Mundial da Saúde declarou que a informação 
científica actualmente disponível não aponta para a necessidade de 
se tomar precauções especiais durante a utilização de serviços 
móveis. A Organização afirma que se pretender reduzir a exposição 
o poderá fazer, limitando a duração das chamadas ou usando um 
acessório “mãos livres”, o que permite manter o telemóvel afastado 
da cabeça e do corpo.
Pode encontrar informação mais detalhada nos sites:
Organização Mundial da Saúde (http://www.who.int/emf)
ICNIRP (http://www.icnirp.org)
Panasonic (http://panasonic.co.jp/pmc/products/en/support/
index.html)
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Acerca deste manual
Símbolos usados neste manual
Os seguintes símbolos são usados neste manual para representar a 
disponibilidade limitada da função ou serviço.

= Depende do seu cartão SIM.

= Depende da existência de rede.

= Depende do seu operador de rede. O serviço poderá só 
estar disponível através de assinatura.

Gráficos
Os elementos gráficos usados neste manual têm apenas fins 
ilustrativos, podendo divergir em relação ao telemóvel e/ou 
elementos gráficos apresentados no telemóvel. A Panasonic 
reserva-se o direito de alterar sem aviso prévio a informação contida 
neste manual.

Teclas
As teclas ilustradas neste manual podem diferir daquelas usadas no 
seu telemóvel. Consulte a página 17 para ver os ícones que 
representam as teclas neste manual.
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Como ler este manual
<Exemplo> Marcação fixa no menu Definições na página 123.

Esta função depende do cartão SIM. Para outros símbolos, consulte 
a página 12.

d Navegar pelo menu
Antes de seguir os diferentes passos, terá de entrar primeiro em 
Menu principal, depois vai percorrendo os submenus descritos a 
seguir ao ícone d. “>” significa “percorrer o menu e seleccionar”.
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No exemplo:
Em Menu principal, prima Tecla de navegação (para cima/para 
baixo/para a esquerda/para a direita) para ir para Definições e 
prima Tecla de navegação (centro). Prima Tecla de navegação (para 
cima/para baixo) para ir para Segurança e prima Tecla de 
navegação (centro) ou Tecla de opção esquerda (Escolher)*1. Prima 
Tecla de navegação (para cima/para baixo) para ir para Marcação 
Fixa e prima Tecla de navegação (centro) ou Tecla de opção 
esquerda (Escolher)*1. Pode também seleccionar Marcação Fixa 
premindo [D].
Agora pode prosseguir com o ponto 1:
1. Prima Tecla de navegação (para cima/para baixo) para ir para 

Activ. ou Desactivar e prima depois Tecla de navegação 
(centro) ou Tecla de opção esquerda (Escolher)*1

2. Introduza o código PIN 2 (4-8 dígitos) e prima depois Tecla de 
navegação (centro) ou Tecla de opção esquerda (OK)*1

*1 A palavra é indicada no canto inferior esquerdo do ecrã, assinalando um 
comando que a tecla dá ao telemóvel quando premida.

Nota: Há várias formas de seleccionar as funcionalidades a partir das listas 
de menu. Ver “Modo de selecção das funcionalidades do menu” na 
página 31.
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Apresentação geral do telefone

Tecla de opção direita

Tecla de navegação

Ecrã

Auscultador

Tecla de modo 
silencioso

Tecla “Ligar/Desligar”

Microfone

Tecla de opção
esquerda

Tecla de chamada

Tecla do asterisco

Botão de
abertura

automática

Indicador de carga
em progresso

Interruptor do modo 
macro
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Lente da câmara

Tecla lateral - para cima

Entrada de 
infravermelhos

Tecla lateral - para baixo

MLivres

Luz indicadora/de 
iluminação

Tecla multifunções

Conector para
ligação de

equipamento Mãos
Livres/

Conector para
ligação do

carregador/
Ligação cabo USB

Espelho para 
auto-retrato
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Funções das teclas

Nome da tecla Função
Símbolo 

da tecla*1

Tecla de 
navegação

Prima as setas das extremidades para se 
deslocar para cima [1], para baixo [2], 
para a esquerda [3] ou para a direita [4] 
nos menus e no texto. Prima o centro [0] 
para seleccionar a opção, accionar 
Silenciar alerta ou tirar uma fotografia ou 
fazer uma filmagem no modo Câmara.

[1] [2]
[3] [4]

[0]

Tecla de opção 
esquerda

Para realizar as funções indicadas pelo 
texto no canto inferior esquerdo do ecrã. [5]

Tecla de opção 
direita

Para realizar as funções indicadas pelo 
texto no canto inferior direito do ecrã. [6]

Tecla de 
chamada Fazer ou atender uma chamada. [q]

Tecla “Ligar/
Desligar”

Premir sem largar para ligar/desligar o 
telefone. Terminar/rejeitar uma chamada. 
Voltar ao modo de espera.

[Y]

Teclas 
numéricas

Para inserir números e caracteres. 
Premir sem largar [S] - [K] para marcação 
rápida. Prima sem largar [L] para inserir o 
indicativo internacional (+).

[L] a [K]

Tecla do 
asterisco

Para inserir “e”. No modo de escrita, 
premir para alternar entre maiúsculas e 
minúsculas, ou premir sem largar para 
mudar o sistema de escrita.

[e]

Tecla de modo 
silencioso

Para inserir “r”. Premir sem largar para 
ligar/desligar o modo silencioso. Quando 
introduz um número de telefone, prima 
sem largar para introduzir uma pausa (p).

[r]

Tecla lateral - 
para cima*2

Para percorrer a página para cima. 
Aumentar o volume ou nível de zoom. 
Accionar a função Silenciar alerta.

[O]
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*1 Os ícones das teclas indicados no quadro representam as teclas 
efectivas do telefone.

*2 No lado direito do telemóvel.

Teclas de acesso rápido
Pode aceder rapidamente a funções sem ter de percorrer os menus.

Tecla lateral - 
para baixo*2

Para percorrer a página para baixo. 
Diminuir o volume ou nível de zoom. 
Accionar a função Silenciar alerta.

[P]

Tecla 
multifunções*2

Tirar uma fotografia ou gravar um clip de 
vídeo no modo Câmara. Accionar a 
função Silenciar alerta.

[U]

Teclado Função

No modo de espera

Premir 
brevemente

[0] Abrir Menu principal/Desbloquear 
teclado

[5] Abrir menu Mensagens

[6] Abrir browser

[1]9[2]9[3]9[4] Abrir o menu de atalhos

[q] Abrir registo de chamadas

[O]9[P] Aumentar/diminuir o volume

Premir 
demorada-
mente

[0] Bloquear teclado

[A] Aceder à sua caixa de correio de voz

[S] - [K] Marcação rápida

[r] Ligar/desligar modo silencioso

[U] Passar para o modo Imagem

Nome da tecla Função
Símbolo 

da tecla*1
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Durante uma chamada

Premir 
brevemente

[1]9[4]9[O] Aumentar o volume

[2]9[3]9[P] Reduzir o volume

[U] Iniciar/parar gravação de som

[q]

Alternar entre reter e deixar de reter 
uma chamada ou alternar entre uma 
chamada activa e uma chamada 
retida

Na lista do menu

Premir 
brevemente

[A] - [K] Seleccionar o menu A-K

[e] Seleccionar o menu e

[L] Seleccionar o menu L

[r] Seleccionar o menu r

Teclado Função
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Ecrã
Ecrã de espera

Nota: O nomde do operador actual é indicado no ecrã de espera. Pode 
alterar-se a posição do nome do operador. Ver “Nome do operador” na 
página 103.

Imagem de fundo

Ícone do nível de 
carga da bateria

Área de selecção
da tecla de opção

esquerda

Área de selecção 
da tecla de opção 
direita

Data

Horas

Ícone do sinal de rede
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Ícones de estado
Os ícones de estado são visualizados ou animados, consoante as 
funções activadas no momento.

Ícone Significado
Intensidade do sinal de rede; quanto mais barras 
estiverem visíveis, mais forte é o sinal

Em área de roaming

Nível de carga da bateria

Bateria a carregar

GPRS disponível

Perfil silencioso activado

Perfil de reunião activado

Perfil de exterior activado

Perfil de automóvel activado

Memória de SMS cheia

Memória de MMS cheia

A aplicação JavaTM está suspensa

Mensagem SMS não lida

Mensagem MMS não lida

Mensagem WAP Push não lida

Desvio de chamadas activado

Função de infravermelhos activada

Bluetooth activado
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DRM
O telemóvel inclui a função DRM (Digital Right Management) que é 
utilizada para controlar acções como enviar, para outras pessoas, 
toques, gráficos e clips de áudio descarregados. Os ficheiros 
descarregados e indicados com ícone ( ) podem ser usados com 
restrições impostas pelos fornecedores. A restrição inclui a 
utilização de tais ficheiros apenas durante um período de tempo 
limitado ou um determinado número de vezes.
Para verificar o estado dos seus direitos como, por exemplo, data de 
expiração ou número de vezes que pode ser usado, consulte a 
definição Detalhes nas páginas página 138, 143 e 149. Para mais 
informações, contacte o seu operador de serviço móvel.

Auricular ou acessório mãos livres Bluetooth ligado

Ligação USB disponível

Nova mensagem de correio de voz recebida

Todos os tipos de toque e volume desligados

Alerta por vibração activado

Alarme activado

Ligação CSD não segura

Ligação CSD segura

Ligação GPRS não segura

Ligação GPRS segura

Teclado bloqueado

Ícone Significado
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Luz indicadora/de iluminação
A Luz indicadora/de iluminação pisca ou acende quando se 
verificam as acções indicadas no quadro abaixo.
Para especificar as cores da iluminação para as acções, ver 
“Iluminações” na página 98.

Acções Descrição

Quando se recebe uma chamada/
quando há chamadas não atendidas

Pisca ou acende na cor 
seleccionada.
Para programar uma cor de 
iluminação diferente para os 
respectivos contactos, ver “Guardar 
um contacto no telefone” na 
página 50.

Quando se recebe uma mensagem 
SMS/MMS

Quando se recebe uma mensagem 
WAP Push Pisca ou acende na cor 

seleccionada.Enquanto se fala

Quando se fecha a tampa

Enquanto a bateria está a carregar
Pisca na cor especificada.

Durante a transferência de dados

Aviso de compromisso Acende na cor especificada. Ver 
“Criar eventos de agenda” na 
página 132 ou “Definir o alarme” na 
página 126.

Alarme

Nota: Se a Luz indicadora/de iluminação estiver activada para carregar a 
bateria e o telemóvel estiver ligado, a Luz indicadora/de iluminação fica 
acesa enquanto a bateria estiver a carregar. Se o telemóvel estiver 
desligado, a Luz indicadora/de iluminação não acende.
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Instalar o cartão SIM e a bateria
O cartão SIM (Subscriber Identity Module) e a bateria têm de estar 
instalados para poder usar o seu telemóvel.
Antes de mexer no cartão SIM e na bateria, assegure-se de que o 
telemóvel está desligado e de que o carregador não está ligado ao 
telemóvel.

Inserir/retirar o cartão SIM
Ver “Colocar/retirar a bateria” na página 25 para retirar a tampa da 
bateria e a bateria.

Inserir o cartão SIM
Posicione o cartão SIM como mostrado 
na figura, com os contactos dourados 
voltados para baixo e o lado com 
recorte para a direita. Coloque o cartão 
SIM cuidadosamente na sua posição e 
certifique-se de que fica bem assente.

Retirar o cartão SIM
Ponha o dedo na parte inferior do 
cartão SIM e empurre-o 
cuidadosamente para fora.
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Colocar/retirar a bateria
Colocar a bateria
1. Insira as pequenas patilhas no topo da 

bateria na ranhura existente na parte 
superior do respectivo compartimento. 
Certifique-se de que os 3 contactos 
dourados ficam alinhados com os 
3 pinos dourados do telefone.

2. Volte a colocar a tampa. Certifique-se 
de que a tampa encaixa com um 
estalido.

Retirar a bateria
1. Ponha o dedo na pequena barra 

existente na parte superior da tampa. 
Empurre ligeiramente a tampa na 
direcção da parte inferior do telemóvel 
e retire a tampa.

2. Ponha o dedo na patilha existente na 
base da bateria. Retire a bateria do 
respectivo compartimento.



Primeiros passos
26

Carregar a bateria
Pode carregar a bateria do telemóvel com este ligado ou desligado. 
Pode usar o telemóvel mesmo enquanto está a carregar.
Certifique-se de que a bateria está instalada antes de começar a 
carregar.
1. Abra e segure a tampa dos 

conectores.
Ligue o carregador ao 
Conector para ligação do 
carregador e depois à 
tomada.

2. Quando a bateria estiver 
carregada, desligue o 
carregador da tomada antes 
de desligar o conector do 
telemóvel. Em seguida, 
segure a tampa dos 
conectores, prima sem largar 
os botões de desengate de 
ambos os lados do conector e 
puxe cuidadosamente para desligar o carregador do telemóvel.
Depois de retirar o Conector do carregador, substitua a tampa 
dos conectores pela tomada.

Nota: NÃO exerça força sobre o conector já que isso pode danificar o 
telemóvel e/ou o carregador.

Se a bateria estiver completamente descarregada, poderá levar alguns 
minutos até o indicador de carga da bateria aparecer.



Primeiros passos
27

Indicador do nível de carga da bateria

O Indicador de carga em progresso apaga quando a bateria estiver 
carregada.

Aviso de bateria fraca
Quando a bateria estiver fraca, aparece a mensagem “Bateria 
fraca” e é emitido um sinal de aviso. O telemóvel desliga 
automaticamente após o sinal de aviso. Carregue completamente a 
bateria. Se aparecer um aviso de bateria com pouca carga durante 
uma conversação, carregue o telemóvel para continuar a 
conversação.

Bateria a carregar Bateria carregada
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Abrir/fechar o telemóvel
Pode abrir o telemóvel premindo 
Botão de abertura automática.

Funções da tampa
Se Flip activo estiver Ligado (ver página 108), pode atender uma 
chamada, abrindo a tampa do telemóvel, e terminar a chamada, 
fechando a tampa.
Quando se activa SMS “one push” em Ligado (ver página 73), as 
novas SMS são indicadas abrindo-se a tampa do telemóvel.

Ligar/desligar o telemóvel
1. Prima sem largar [Y] durante alguns segundos para ligar o 

telemóvel
Pode aparecer uma saudação e de seguida o telemóvel entra no modo 
de espera.

2. Prima sem largar [Y] durante vários segundos para desligar 
o telemóvel

Nota: Se o seu cartão SIM estiver protegido por um PIN, é-lhe solicitado 
que introduza o seu código PIN. Introduza o código PIN e prima [0]9[5] 
(OK). Ver “Segurança” na página 122.

NÃO desligue o telemóvel enquanto repõe/descarrega/apaga um ficheiro ou 
enquanto executa/termina uma aplicação JavaTM.

Botão de
abertura

automática
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Estrutura do menu principal

Meus Média
Imagens................. 137
Sons ...................... 141
Vídeos ................... 144
Jogos..................... 145
Modelos Texto ....... 146
Estado memória .... 147

Mensagens
Criar nova................ 60
Entrada.................... 66
Arquivo .................... 70
Web mail*1............... 71
Chat*1...................... 72
Correio de voz ......... 72
Defin env msg ......... 73
Estado memória ...... 75

Contactos
Lista contactos......... 48
Adic. contacto .......... 50
Registo chams. ....... 53
Lista Marc. Ráp ....... 54
Ver grupos ............... 55
Avançado................. 55
Números 
serviço*1*2 ............... 58

Calendário ...........130

Browser
PANASONIC BOX ... 87

Definições
Defin. telefone.......... 96
Defin. visor ............. 102
Sons e Alertas........ 104
Chamadas ............. 106
Conectividade ........ 110
Segurança ............. 122

Jogos
Jogos .....................149
Descarr. jogos*1 .....151
Definições ..............152
Informação .............152

Câmara
Imagem ....................77
Vídeo........................83

Ferramentas
SIM Tool Kit*2.........126
Alarmes..................126
Gravador de som ...128
Calculadora............129

*1

*2
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Visualizar o menu
O sistema de menu permite aceder às funções que não possuam 
teclas próprias no teclado.
No modo de espera:
1. [0]

O menu principal aparece no ecrã com as suas 
9 opções. (Ver “Estrutura do menu principal” 
na página 29.)

2. [1929394] para se deslocar para o 
menu pretendido 7 [0]9[5] (Escolher)

Para voltar ao menu principal:
1. [6] (Para trás) repetidamente até 

aparecer o ecrã do menu principal

Atalho: Para passar para uma das 9 funcionalidades e abrir, prima a tecla 
numérica correspondente à posição da funcionalidade pretendida. O 
sistema de numeração é: 

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Navegar pelas funcionalidades
Definições actuais
Quando se realça uma funcionalidade na lista do menu, aparece a 
definição actual correspondente na barra que se encontra logo 
acima da lista do menu.
<Exemplo>
No caso do ecrã à direita, a definição actual 
para Tom de aviso é “Desligado”.

Modo de selecção das 
funcionalidades do menu
Há várias formas de seleccionar as funcionalidades: usando a Tecla 
de navegação central ou Tecla de opção esquerda, ou então 
inserindo o número pretendido, e ou r associado à funcionalidade.
<Exemplo>
Para seleccionar Tom de aviso no ecrã acima:
• [192] para se deslocar para Tom de aviso 7 [0]
• [192] para se deslocar para Tom de aviso 7 [5] (Escolher)
• Prima o número de menu [G]

Teclas correspondentes aos números de menu
• [A]-[K]: Menu A-K
• [e]: Menu e

• [L]: Menu L
• [r]: Menu r

Nota: Não estão disponíveis teclas de acesso directo a menus sem 
números/símbolos associados ao menu.
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Fazer chamadas
Para poder fazer chamadas, o seu telemóvel deve encontrar-se 
dentro do alcance de uma rede com sinal suficientemente forte.

Marcação normal
No modo de espera:
1. Introduza o indicativo de zona e o número de telefone 7 

[q]9[0]
2. Quando o outro interlocutor atende, fale na direcção do 

microfone
3. [Y]9[6] (Fim) para desligar

Aparece indicada a duração da chamada.

Remarcação automática
O telemóvel repetirá automaticamente, até 10 vezes, a chamada 
para o número em determinadas condições, tais como: se não 
obtiver resposta, se o número de destino estiver ocupado ou se 
ocorrerem erros de ligação.
Se a sua chamada for rejeitada:
1. “Quer remarcar automáticamente?” 7 [5] (Sim) para iniciar 

a remarcação automática
2. Para parar a remarcação automática durante a marcação do 

número, [Y]9[6] (Cancel.)

Nota: Há várias formas de seleccionar as funcionalidades a partir das listas 
de menu. Ver “Modo de selecção das funcionalidades do menu” na 
página 31.

Nota: Para apagar um dígito: [6] (Limpar)
Para aumentar o volume do auscultador: [1]9[4]9[O]
Para diminuir o volume do auscultador: [2]9[3]9[P]
Se Flip activo estiver Ligado (ver página 108), pode atender a chamada, 
abrindo o telefone, e terminar a chamada, fechando o telefone.
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Marcação a partir de “Contactos”
Pode fazer chamadas a partir dos números guardados em 
Contactos.
d Menu principal > Contactos > Lista contactos
1. [192] para se deslocar para o contacto 

pretendido
OU
Escreva letras para procurar um contacto 
que começa pelas letras específicas

2. [q]
3. Se o cartão tiver vários números de 

telefone guardados, [192] para se 
deslocar para o número pretendido 7 
[0]9[5] (Chamar)

Marcação dos números das chamadas mais 
recentes
Pode fazer chamadas a partir dos números guardados em Registo 
chams.
No modo de espera:
1. [q]
2. [394] para ir para o ecrã de Núms. marcados, Cham. 

atendidas ou Cham. perdidas
3. [192] para se deslocar para o número pretendido 7 [q]

Marcação de chamadas internacionais
Deve introduzir-se o indicativo internacional (+) e o indicativo do 
país/região em causa, seguidos do indicativo de zona e do número 
de telefone.
1. Prima sem largar [L] até aparecer o sinal “+”
2. Marcar o indicativo do país/região
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3. Introduza o indicativo de zona e o número de telefone 7 [q]

Chamada de emergência
Para fazer uma chamada de emergência, o telemóvel deve 
encontrar-se dentro do alcance de uma rede.
Com o SIM inserido:
1. Marque o número de emergência local 7 [q]9[0]

Sem o SIM inserido: 
1. [5] (Opções) 7 Seleccione SOS

Atender chamadas
Quando recebe uma chamada, o telemóvel toca e/ou vibra 
(consoante aquilo que estiver definido). (Ver “Sons & alertas” na 
página 104.)
Quando o telemóvel toca e/ou vibra:
1. [q]9[5] (Aceita)

Nota: Muitos países/regiões incluem um “0” inicial no indicativo de zona. 
Este zero deve, na maior parte dos casos, ser omitido quando se marca um 
número internacional. Para mais informações, contacte o seu operador de 
serviço móvel.

Nota: A maior parte dos países suporta a função do número de 
emergência internacional 112. Se vir que o número não funciona no seu 
telemóvel, contacte o seu operador de serviço móvel.

Nota: Se a função Atend qq tecla estiver Ligado (ver página 107), pode 
atender a chamada, premindo qualquer tecla, excepto [Y], [0], [6] 
(Cancel), [U], [O] e [P].

Se Flip activo estiver Ligado (ver página 108), pode atender a chamada, 
abrindo o telefone, e terminar a chamada, fechando o telefone.
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Rejeitar chamadas
Quando o telemóvel toca e/ou vibra:
1. [Y]9[6] (Cancel)

Aviso de chamada não atendida
Se não lhe for possível atender uma chamada, o ecrã de espera 
mostra o aviso de Cham perd.
Para ver a lista das chamadas não atendidas:
1. [0]9[5] (Ver)
2. Para retribuir a chamada, [192] para se deslocar para o 

registo pretendido 7 [q]

Silenciar alerta
Antes de atender uma chamada, pode desactivar o toque e/ou a 
vibração do telemóvel.
Quando o telemóvel toca e/ou vibra:
1. Se a tampa estiver fechada: [U]9[O]9[P]

Se a tampa estiver aberta: [0]
2. [q] para atender a chamada

Atender uma segunda chamada
Durante uma chamada activa, poderá receber uma segunda 
chamada.
Para permitir esta função, é necessário que a função Chamada em 
Espera esteja activada. (Ver “Chamada em espera” na página 107.)
Se ouvir um tom de alerta durante uma chamada:
1. [q]9[5] (Aceita)

A primeira chamada é retida.
2. [q] para alternar entre as duas chamadas, se pretendido
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Para rejeitar outra chamada:
1. [6] (Fim)

Para terminar a chamada activa e atender a chamada a entrar:
1. [Y] para terminar a chamada activa
2. [q] para atender a chamada

Resposta automática
Se estiver a usar o auricular opcional no acessório Mãos Livres, 
pode atender uma chamada automaticamente. Para permitir esta 
função, é necessário que a função “Resposta auto” esteja activada. 
(Ver “Atendimento automático” na página 108.)

Modo silencioso
Para usar o seu telemóvel numa situação que requer silêncio, pode 
activar o modo Silencioso. Pode personalizar as definições do 
modo Silencioso. (Ver “Perfis” na página 96.)
No modo de espera:
1. Prima sem largar [r] para activar/desactivar o modo 

Silencioso.

Voicemail
O voicemail é um serviço de rede que permite a quem liga deixar 
mensagens de voz quando não é possível contactar o destinatário. 
Poderá ter de requerer este serviço através do seu operador de 
serviço móvel. Para mais informações, ver “Voicemail” na 
página 72.
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Aceder às mensagens de voz guardadas
Quando é guardada uma nova mensagem de voz, é emitido um tom 
de alerta e aparece ( ) no ecrã; recebe então um aviso de SMS.
1. Prima sem largar [A] para aceder à sua caixa de correio de voz

Se o número não for válido, contacte o seu operador de serviço móvel.
2. Siga as instruções da gravação
3. [Y] depois de terminar

Operações durante a chamada
Opções durante uma chamada (no decurso 
de uma chamada activa)
Durante uma chamada, estão disponíveis as seguintes opções:
1. [5] (Opções) 7 Seleccione a opção pretendida.

Reter Chamada/
Continuar

Reter uma chamada ou retomar uma chamada 
retida.

De contactos Aceder à lista de contactos.

Criar SMS Criar uma nova SMS.

Cx.Entrada(SMS) Aceder a Cx.Entrada(SMS).

Calendário Aceder ao Calendário.

Modo M Livres/Modo 
normal/Modo 
Bluetooth

Passar para o modo Alta Voz, Portátil ou 
Bluetooth.

Registo Gravar a conversa. O clip áudio é guardado em 
Meus Média.
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Reter
Pode reter uma chamada.
Durante uma chamada:
1. [q] para alternar entre Reter Chamada e Continuar

OU
[5] (Opções) 7 Seleccione Reter Chamada ou Continuar

Função Mãos Livres
Pode falar sem ter de segurar no telemóvel junto ao ouvido.

Alternar entre o modo Alta Voz e o modo Portátil
1. [5] (Opções) 7 Seleccione Modo M Livres ou Modo normal

Controlo de volume
Pode ajustar o volume do auscultador, altifalante, auricular ou 
Bluetooth, quando existentes.
Para aumentar o volume:
1. [1]9[4]9[O]

Para diminuir o volume:
1. [2]9[3]9[P]

DTMF
É possível enviar tons DTMF (tons duplos de múltipla frequência) 
durante uma chamada. Estes tons são muitas vezes utilizados para 
aceder a serviços de voicemail ou de “paging” ou para efectuar 
operações bancárias através do telefone. Por exemplo, pode ser 
necessário introduzir um número para aceder a mensagens de 
voicemail à distância. Pode guardar um número de telefone no 
cartão dos Contactos juntamente com uma sequência DTMF, 
podendo depois marcar o número e enviar a sequência DTMF 
automaticamente.
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Enviar DTMF durante uma chamada:
1. Marque os dígitos [L]-[K], [e] ou [r]

Marcação com pausas
Utilizando pausas, pode enviar DTMF automaticamente.
1. Introduza o número de telefone
2. Prima sem largar [r] até aparecer “p”
3. Introduza os dígitos DTMF depois da pausa, por exemplo, o 

número para aceder às mensagens de voicemail
4. [q]9[0]

Quando a chamada é estabelecida, a sequência DTMF é enviada ao fim 
de 3 segundos.

Efectuar uma segunda chamada 
Durante uma chamada pode fazer uma segunda chamada.
Durante uma chamada:
1. Marque o segundo número de telefone ou seleccione-o a partir 

da lista de contactos.
Para aceder à lista de contactos, ver “Operações durante a chamada” 
na página 37.

2. [q]
A primeira chamada é retida.

3. [q] para alternar entre as duas chamadas, se pretendido
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Operações durante chamadas 
múltiplas
Opções durante chamadas múltiplas
Durante chamadas múltiplas, estão disponíveis as seguintes 
opções:
1. [5] (Opções) 7 Seleccione a opção pretendida

Trocar Passar de uma chamada activa para uma 
chamada retida.

Juntar
Permite activar a função de chamada em 
conferência quando estão duas chamadas em 
curso (uma activa, uma retida). Ver “Conferência” 
na página 41.

De contactos Aceder à lista de contactos.

Criar SMS Criar uma nova SMS.

Cx.Entrada(SMS) Aceder a Cx.Entrada(SMS).

Calendário Aceder ao Calendário.

Modo M Livres/Modo 
normal/Modo 
Bluetooth

Passar para o modo Alta Voz, Portátil ou 
Bluetooth.

Registo Gravar a conversa. O clip áudio é guardado em 
Meus Média.
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Conferência
Pode manter uma conversa com 5 diferentes interlocutores 
simultaneamente.
Durante uma chamada (uma chamada activa e uma chamada 

retida):
1. [5] (Opções) 7 Seleccione Juntar

As 2 chamadas são unidas numa chamada em conferência.
Para acrescentar novos interlocutores:
2. Ligue para a pessoa seguinte ou atenda a chamada
3. [5] (Opções) 7 Seleccione Juntar

Para terminar a chamada em conferência:
4. [Y]

Para excluir o interlocutor da chamada em conferência e falar 
em particular:
Durante uma chamada em conferência:
1. [5] (Opções) 7 Seleccione Conferência
2. [192] para se deslocar para o interlocutor com o qual 

pretende falar em particular
3. [5] (Opções) 7 Seleccione Dividir

Os restantes interlocutores podem continuar com a chamada em 
conferência.

4. Para terminar a chamada em particular e juntar-se novamente 
à chamada em conferência, [5] (Opções) 7 Seleccione 
Juntar
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Modo de escrita
Sistema de escrita
O seu telemóvel tem à disposição três sistemas de escrita 
diferentes.

No canto superior esquerdo aparece um ícone a indicar o sistema 
de escrita actual e se é em maiúsculas ou minúsculas.

T9® Sistema de escrita intuitiva. Pode escrever uma 
palavra sem ter de premir tantas teclas.

Escrita normal
Modo convencional de escrever palavras - premir 
uma tecla várias vezes até aparecer a letra 
pretendida.

Escrita numérica Pode inserir-se números (0-9), e, r e +.

Sistema de 
escrita Ícone Maiúsculas/minúsculas

T9®

T9y Automático

T9u Maiúsculas

T9 Minúsculas

Escrita 
normal

Abc Automático

ABC Maiúsculas

abc Minúsculas

Escrita 
numérica 123 -
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Mudar o sistema de escrita
Prima sem largar [e] para percorrer os sistemas de escrita, como 
se mostra a seguir.
T9 (T9y) 7 Escrita normal (Abc) 7 Escrita numérica (123)

Mudar maiúsculas/minúsculas
Prima [e] repetidamente até aparecer o ícone para o modo 
pretendido.
Mudança automática para maiúscula
Quando o modo de escrita está activado em Automático (T9y e 
Abc), o primeiro carácter é escrito em maiúscula e os restantes em 
minúsculas.
Se um dos seguintes caracteres [. (ponto final) ! ? ] for introduzido, o 
carácter seguinte é escrito em maiúscula.
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Sistema de escrita T9®
O sistema de escrita T9® permite uma escrita mais rápida e fácil. Só 
precisa de premir uma tecla uma vez para qualquer letra que 
pretenda nessa tecla. O programa procura no dicionário integrado a 
palavra que mais se aproxima daquela que escreveu através das 
teclas.
1. No ecrã de escrita, prima uma tecla uma vez para qualquer 

letra que pretenda nessa tecla
2. Continue a premir outras teclas até terminar a palavra
3. Seleccione a palavra pretendida

OU
Se a palavra pretendida não existir no dicionário, aparece “?” a 
seguir à palavra.
[5] (Soletrar) 7 Escreva a palavra correcta 7 [0]9[5] 
(Adicion.)
A palavra é acrescentada automaticamente ao dicionário integrado.

Por exemplo, para escrever “Hello!”, prima as seguintes teclas:

O meu dicionário
As palavras introduzidas em Meu dicionário são acrescentadas ao 
dicionário integrado, por forma a poderem ser sugeridas da próxima 
vez.
Para acrescentar palavras ao dicionário:
1. No ecrã de escrita, [5] (Opções) 7 Seleccione Meu 

dicionário
2. Escreva uma palavra 7 [0]9[5] (Adicion.)

Teclado [F] [D] [G] [G] [H] [A] [2] x 4

Ecrã I He Gel Hell Hello Hello. Hello!
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Editar texto
Inserir/apagar texto
Desloque o cursor premindo [1929394] para a posição onde 
pretende inserir ou apagar uma letra. Prima [6] (Limpar) para 
apagar um carácter. Prima sem largar [6] (Limpar) para apagar 
todos os caracteres.

Copiar/cortar/colar texto
1. [5] (Opções) 7 Seleccione Copiar ou Cortar.
2. [1929394] para ir para o texto que pretende copiar ou cortar
3. [0]9[5] (Iníciar) 7 [1929394] para realçar o texto 7 

[0]9[5] (Parar)
4. [1929394] para ir para uma posição diferente
5. [5] (Opções) 7 Seleccione Colar

Opções
Ao escrever um texto, as seguintes opções podem estar disponíveis 
premindo [5] (Opções):

*1 Depende de cada aplicação.
*2 Não disponível no sistema de escrita T9 chinês.

Usar contact.*1 Aceder ao menu Contactos para usar os dados aí 
existentes.

Copiar/Cortar/Colar Ver “Copiar/cortar/colar texto” na página 45.

Adic símbolo Mostrar a lista de símbolos a partir da qual se pode 
seleccionar um símbolo existente no seu telemóvel.

Modo d inserção Seleccionar o sistema de escrita.

T9 lig/desl*1 Ligado ou Desligado o dicionário intuitivo.

Idioma escrita*1 Seleccionar o idioma em que pretende escrever.

Meu dicionário*2 Acrescentar palavras ao dicionário integrado.

Sair Sair do modo de edição de texto.
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O seguinte quadro mostra os caracteres disponíveis no seu 
telemóvel.
Os caracteres variam consoante a definição Idioma escrita (ver 
página 45).

Tecla

Sistema de escrita (idioma de escrita: Inglês)

T9® (T9y, T9u ou T9) Escrita normal (Abc, ABC ou 
abc)

Escrita 
numérica 

(123)

[L] Espaço
0

(Premir sem 
largar) +

[A] . , - ? ! ’ @ : ; / 1
. , ? 1 ! " - : ; @ / e ( ) # + _ = [ ] { } ' 
¡ ¿ & % \ ^ ~ | < > f ¢ £ $ ¥ ¤ § ` 
(espaço) * (mudança de linha)

1

[S] A B C 2 (a b c 2) A B C 2 Γ Á Ä Å Â Ã Æ Ç
(a b c 2 α β γ á ä å æ à â ã) 2

[D] D E F 3 (d e f 3) D E F 3 ∆ É Ê
(d e f 3 δ ε ζ é è ê) 3

[F] G H I 4 (g h i 4) G H I 4 Θ Í (g h i 4 η θ ι ì í) 4

[G] J K L 5 (j k l 5) J K L 5 Λ (j k l 5 κ λ µ) 5

[H] M N O 6 (m n o 6) M N O 6 Ξ Ñ Ó g Ö Ø Ô Õ
(m n o 6 ν ξ ó h ñ ö ø ò ô õ) 6

[I] P Q R S 7 (p q r s 7) P Q R S 7 Π Σ
(p q r s 7 π ρ l σ ß) 7

[J] T U V 8 (t u v 8) T U V 8 Φ Ú j Ü
(t u v 8 τ υ φ ú k ü ù) 8

[K] W X Y Z 9 (w x y z 9) W X Y Z 9 Ψ Ω (w x y z 9 χ ψ ω) 9

[e]
Mudar maiúscula/minúscula e

(Premir sem largar) Mudar o sistema de escrita

[r]
. , ? ! " - : ; @ / e ( ) # + _ = [ ] { } ' ¡ ¿ & % \ ^ ~ | < > f ¢ £ $ ¥ ¤ 

§ ` (espaço) * (mudança de linha) r

(Premir sem largar) Mudança de linha

Atalho: Para escrever números no sistema T9 ou Escrita normal, prima 
sem largar a tecla com o número pretendido [L]-[K].
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Estrutura do menu Contactos

Nota: Há várias formas de seleccionar as funcionalidades a partir das listas 
de menu. Ver “Modo de selecção das funcionalidades do menu” na 
página 31.

Lista contactos................. 48

Adic. contacto .................. 50
Telefone.................................. 50
SIM......................................... 52

Registo chams. ................ 53
Núms. marcados .................... 53
Cham. atendidas .................... 53
Cham. perdidas...................... 53

Lista Marc. Ráp ................ 54

Ver grupos........................ 55

Avançado ..........................55
Sincronização ......................... 55
Meus números........................ 56
Visualizar por .......................... 57
Estado memória ..................... 57
Copiar td d/SIM....................... 57
Cop td p/ SIM.......................... 57
Apagar tudo ............................ 58

Números serviço*1 ...........58

*1
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Ver lista de contactos
Pode procurar um número de telefone na lista de contactos. São 
apresentados todos os números gravados no telefone e no cartão 
SIM.

Procurar um contacto
d Menu principal > Contactos > Lista contactos
1. [192] para se deslocar para o contacto 

pretendido
OU
Escreva letras para procurar um contacto 
que começa pelas letras específicas.

2. Para ver o cartão de contactos, [0]

Opções
Na lista dos contactos, estão disponíveis as seguintes opções 
premindo [5] (Opções):

Ver Ver o cartão de contacto seleccionado.

Chamar Chamar o contacto seleccionado.

Criar mensagem
Criar SMS ou MMS e enviar ao contacto 
seleccionado. Ver “Criar uma mensagem nova” 
na página 60.

Editar Editar o contacto seleccionado. Ver “Editar um 
cartão de contacto” na página 52.

Pesquisar Procurar um contacto escrevendo letras.
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Fazer uma chamada a partir de 
Contactos
d Menu principal > Contactos > Lista contactos
1. [192] para se deslocar para o contacto pretendido

OU
Escreva letras para procurar um contacto que começa pelas 
letras específicas

2. [q]
3. Se o cartão tiver vários números de telefone guardados, 

[192] para se deslocar para o número pretendido 7 [0]9[5] 
(Chamar)

Adic. contacto Acrescentar um novo contacto. Ver “Adicionar 
contactos” na página 50.

Apagar Apagar o contacto seleccionado.

Marcação rápida
Associar o contacto seleccionado a uma tecla de 
marcação rápida. Ver “Atribuir teclas de 
marcação rápida” na página 54.

Copiar p/ tel./SIM Copiar o contacto seleccionado para o telefone ou 
para o cartão SIM.

Enviar por

Enviar o contacto seleccionado para outro 
aparelho por infravermelhos ou Bluetooth. Ver 
“Infravermelhos” na página 110 ou “Tecnologia 
sem fios Bluetooth®” na página 112.
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Adicionar contactos
Guardar um contacto no telefone
No telefone, pode guardar detalhes para cada um dos contactos.
As entradas são guardadas, mesmo que danifique o cartão SIM.
d Menu principal > Contactos > Adic. contacto > Telefone
1. [192] para se deslocar para o campo pretendido 7 [0]
2. Introduza os detalhes 7 [0]

Para introduzir caracteres, ver “Modo de escrita” na página 42.
3. Quando as entradas estão completas, [5] (Salvar)

Nome próprio*1 Introduzir o nome próprio.

Apelido*1 Introduzir o apelido.

Nº telemóvel*1

Introduzir os números de telefone.Nº casa*1

Nº trabalho*1

E-mail 
telemóv*1

Introduzir os endereços de e-mail.
E-mail 
pessoal*1

E-mail 
trabalho*1

Aniversário Introduzir o dia de aniversário do contacto.

Endereço 
postal

Introduzir Apelido, Morada, Código 
postal, Cidade, Estado e País.

Nota Introduzir notas.
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*1 Pode guardar a entrada do contacto quando estão concluídos um ou 
mais itens.

*2

Toque

Seleccionar o toque pretendido 
<Prédefinido> ou Meus Média. Para 
descarregar um toque, seleccionar 
Descarr. sons*2.

Alerta 
mensagem

Seleccionar o alerta de mensagem 
pretendido de entre <Prédefinido> ou 
Meus Média. Para descarregar um alerta 
de mensagem, seleccionar Descarr. 
sons*2.

Iluminações Seleccionar <Prédefinido> ou a cor 
pretendida para iluminação.

Imagem Seleccionar a fotografia pretendida.

Grupo Seleccionar o grupo pretendido.

Nota: Se a um determinado contacto estiver anexada uma imagem 
guardada em Meus Média, esta aparece nos ecrãs quando essa pessoa liga 
para si. Se a imagem usada for demasiado grande para o cartão de 
contactos, ser-lhe-á solicitado que guarde uma cópia com dimensões mais 
reduzidas em Meus Média.

Para descarregar conteúdos, visite o site http://box.panasonic.com/
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Guardar um contacto no cartão SIM
Pode guardar alguns detalhes para cada um dos contactos no 
cartão SIM.
d Menu principal > Contactos > Adic. contacto > SIM
1. [192] para se deslocar para o campo pretendido 7 [0]
2. Introduza os detalhes 7 [0]

3. [5] (Salvar)

Guardar contactos a partir do registo de 
chamadas
Ver “Guardar um número de telefone a partir do registo de 
chamadas” na página 53.

Editar um cartão de contacto
d Menu principal > Contactos > Lista contactos
1. Realce o cartão de contacto pretendido (Ver “Procurar um 

contacto” na página 48.)
2. [5] (Opções) 7 Seleccione Editar
3. Altere a entrada pretendida 7 [5] (Salvar)

Nome Introduzir o nome.

Nº Telefone Introduzir o número de telefone.

Nota: O tamanho do nome e do número e a quantidade total de dados 
dependem do cartão SIM instalado.
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Registo de chamadas
Os números de telefone utilizados por último e as chamadas atendidas 
e não atendidas recentemente são guardadas em Registo chams. Os 
números na lista do Registo de chamadas podem ser usados para 
fazer uma chamada, enviar mensagens ou acrescentar a Contactos.

Ver/marcar a partir do registo de chamadas
d Menu principal > Contactos > Registo chams.
1. [394] para ir para Núms. marcados, Cham. atendidas ou 

Cham. perdidas
2. [192] para se deslocar para o registo pretendido 7 [0]
3. [0] para chamar

Guardar um número de telefone a partir do 
registo de chamadas
d Menu principal > Contactos > Registo chams.
1. [394] para ir para Núms. marcados, Cham. atendidas ou 

Cham. perdidas
2. [192] para se deslocar para o número de telefone pretendido
3. [5] (Opções) 7 Seleccione Adic.contactos
4. Seleccione Novo ou Adicion.
5. Se a função Novo estiver seleccionada: Introduzir outra 

informação
Se a função Adicion. estiver seleccionada: Realce o contacto 
pretendido 7 [5] (Escolher) 7 Se não houver qualquer campo 
vazio, “Quer substituir?” 7 [0]9[5] (Sim) 7 Seleccione o 
número que pretende substituir nos Contactos telefónicos

6. [5] (Salvar)

Atalho: Pode ver directamente a lista dos Núms. marcados premindo [q] 
no modo de espera.
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Opções
Em cada lista Registo chams., estão disponíveis as seguintes 
opções premindo [5] (Opções).

Marcação rápida
Pode efectuar a marcação rápida de números de telefone premindo 
as teclas 2-9.

Atribuir teclas de marcação rápida
d Menu principal > Contactos > Lista Marc. Ráp
1. [192] para se deslocar para a tecla pretendida 7 [0]
2. Introduza o número de telefone 7 [0]

Para atribuir uma tecla de marcação rápida a um contacto:
d Menu principal > Contactos > Lista Marc. Ráp
1. [192] para se deslocar para a tecla pretendida 7 [5] (Ver)
2. Realce o contacto pretendido 7 [5] (Escolher)
3. Se o cartão tiver vários números de telefone guardados, 

[192] para se deslocar para o número pretendido 7 [0]9[5] 
(Escolher)

Usar as teclas de marcação rápida
No modo de espera:
1. Prima sem largar uma tecla de marcação rápida ([S]-[K]) 7 

[5] (Chamar)

Chamar Chamar o número seleccionado.

Criar mensagem Criar uma SMS ou MMS para enviar ao número 
seleccionado.

Adic.contactos
Guardar o número seleccionado em Contactos 
Ver “Guardar um número de telefone a partir do 
registo de chamadas” na página 53.

Apagar Apagar o número seleccionado.
Apagar tudo Apagar todos os registos da lista.
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Grupos
Pode organizar em 20 grupos a lista de contactos guardada no 
telefone.

Ver elementos dos grupos
d Menu principal > Contactos > Ver grupos
1. Seleccionar o grupo pretendido

Aparecem no ecrã os contactos que compõem o grupo seleccionado.

Alterar o nome de um grupo
d Menu principal > Contactos > Ver grupos
1. [192] para se deslocar para o grupo pretendido 7 [5] 

(Renomear)
2. Introduza um novo nome para o grupo 7 [0]

Avançado
Sincronização
Pode sincronizar a sua lista de contactos com o seu servidor de 
rede. Pode enviar apenas alterações ou todos os seus registos para 
o servidor de rede. Para mais informações, ver “Sincronização” na 
página 117.
Para enviar apenas alterações para o servidor de rede:
d Menu principal > Contactos > Avançado > Sincronização > 

Contact modific
O telefone confirma a conclusão.
Para enviar todos os seus registos para o servidor de rede:
d Menu principal > Contactos > Avançado > Sincronização > 

Todos contactos
O telefone confirma a conclusão.
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Meus números
Pode guardar os seus próprios números no telefone e no cartão 
SIM.

Guardar números no “Perfil Telefone”
d Menu principal > Contactos > Avançado > Meus números > 

Perfil Telefone
1. [0]9[5] (Criar)
2. Repita as operações 1-3 em “Guardar um contacto no 

telefone” na página 50

Guardar números no “Perfil SIM”
d Menu principal > Contactos > Avançado > Meus números > 

Perfil SIM
1. Se o perfil estiver vazio: [0]9[5] (Criar)

Se o perfil tiver os números guardados: [5] (Opções) 7 
Seleccione Criar

2. Repita as operações 1-3 em “Guardar um contacto no cartão 
SIM” na página 52

Opções
Durante a visualização de “Meus números”, estão disponíveis as 
seguintes opções premindo [5] (Opções):

*1 Apenas disponível para o perfil SIM.

Editar Editar perfil.

Criar*1 Criar um novo perfil.

Apagar Apagar perfil.

Enviar por
Enviar o perfil por infravermelhos ou Bluetooth. 
Ver “Infravermelhos” na página 110 ou 
“Tecnologia sem fios Bluetooth®” na página 112.
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Apresentação da lista de contactos por 
nome próprio/apelido
A sua lista de contactos pode ser organizada por nomes próprios ou 
por apelidos.
d Menu principal > Contactos > Avançado > Visualizar por
1. Seleccione Nome próprio ou Apelido

Estado da memória
Pode ver o espaço disponível na lista de contactos.
d Menu principal > Contactos > Avançado > Estado memória

Copiar contactos
Pode copiar todos os contactos do cartão SIM para o telefone e 
vice-versa.

Copiar todos os contactos do cartão SIM para o 
telemóvel
d Menu principal > Contactos > Avançado > Copiar td d/SIM
1. “Quer copiar” 7 [0]9[5] (Sim)

Copiar todos os contactos do telemóvel para o cartão 
SIM
d Menu principal > Contactos > Avançado > Cop td p/ SIM
1. “Só copia campos Nome e Número. Continuar?” 7 

[0]9[5] (Sim)

Nota: O espaço de memória para guardar no SIM depende do tipo do seu 
cartão SIM.

Para diminuir a quantidade de memória usada do telemóvel, apague dados 
desnecessários ou guarde alguns dados num PC (ver “USB” na 
página 121).
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Apagar contactos telefónicos
Pode apagar todos os contactos guardados no telemóvel.
d Menu principal > Contactos > Avançado > Apagar tudo
1. “Apag td contact no telefone?” 7 [5] (Sim)
2. “Tem certeza?” 7 [5] (Sim)

Números de serviço
Se o SIM do seu telemóvel possuir SDN (Service Dialling Number - 
Número de serviço), poderá ligar para um número de serviço 
seleccionado a partir da lista.
O SDN permite-lhe aceder a serviços especiais disponibilizados 
pelo seu operador de rede, tais como apoio ao cliente, serviços de 
emergência, etc.
d Menu principal > Contactos > Números serviço
1. [192] para se deslocar para o item pretendido 7 [0]9[5] 

(Chamar)
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Estrutura do menu Mensagens

Nota: Há várias formas de seleccionar as funcionalidades a partir das listas 
de menu. Ver “Modo de selecção das funcionalidades do menu” na 
página 31.

Criar nova......................... 60
Mensagem SMS..................... 61
Mensagem MMS .................... 64

Entrada ............................. 66
SMS ....................................... 67
MMS....................................... 68

Arquivo ............................. 70
SMS ....................................... 70
MMS....................................... 70

Web mail*1 ........................ 71

Chat*1................................ 72

Correio de voz ..................72
Cham Voicemail...................... 72
Núm. voicemail ....................... 72

Defin env msg...................73
SMS........................................ 73
MMS ....................................... 74

Estado memória ...............75
SMS........................................ 75
MMS ....................................... 75

*1
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Criar uma mensagem nova
Tipos de mensagens

SMS

O Serviço de Mensagens Curtas permite-lhe receber e 
enviar mensagens de texto curtas dentro de qualquer 
rede com acordo de roaming. (Dependendo dos 
parâmetros do telefone do destinatário). Com a função 
de iluminação, pode expressar sensações especiais 
numa mensagem.

MMS

O Serviço de Mensagens Multimédia permite-lhe 
receber e enviar mensagens de texto, imagens, clips de 
vídeo e áudio para telemóveis que suportem a 
funcionalidade de MMS ou e-mail. O destinatário pode 
visualizá-las em modo de apresentação de diapositivos 
(slideshow).

Nota: O número do centro de mensagens para SMS deve ser previamente 
programado no cartão SIM. A alteração deste número (ver Centro 
Mensagem na página 73) pode resultar na impossibilidade de envio da 
mensagem de texto.

Na altura da aquisição, o seu telemóvel poderá ter já um perfil MMS 
definido. Para alterar as definições do perfil, ver Avançado na página 74.

Enviar ou editar uma imagem/clip áudio/clip de vídeo de encaminhamento 
bloqueado, com indicação do ícone ( ), está sujeito a restrição.
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Criar uma SMS
d Menu principal > Mensagens > Criar nova > Mensagem SMS
1. Crie uma mensagem de texto 7 [0]

Ver “Modo de escrita” na página 42 para escrita.
2. Para introduzir directamente o número de telefone do 

destinatário: Introduza o número
Para seleccionar o número de telefone do destinatário a partir 
de Contactos: [0] 7 Realçar o contacto pretendido 7 [5] 
(Escolher) 7 Se o cartão tiver vários números guardados, 
[192] para se deslocar para o número pretendido 7 [0]9[5] 
(Escolher)

3. [0] para enviar a mensagem

Criar uma mensagem de luzes com emoticons
Com a função de iluminação, pode expressar sensações especiais 
numa mensagem. A Luz indicadora/de iluminação reage aos 
pictogramas numa mensagem de luzes e acende em combinações 
de padrões de cores e luzes ao receber e visualizar uma mensagem 
de luzes.
d Menu principal > Mensagens > Criar nova > Mensagem SMS
1. Criar uma mensagem de texto
2. [5] (Opções) 7 Seleccione Modelos
3. Seleccione Modelos ilum
4. Seleccione o emoticon pretendido

Ver “Lista de emoticons” na página 62.
Para pré-visualizar as luzes das mensagens criadas:
[5] (Opções) 7 Seleccione Ilumin prev

Nota: Apenas os destinatários que tiverem um telemóvel com capacidade 
para receber mensagens de luzes podem visualizar mensagens com 
iluminação.
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Lista de emoticons

• Padrão A: [Pirilampo] pisca lentamente durante cerca de 
4 segundos.

• Padrão B: [Cintilação] pisca depressa durante cerca de 3 segundos.
• Padrão C: [Luz] acende durante cerca de 3 segundos.

Emoticon Cor da luz 
indicadora

Padrão 
de luz Emoticon Cor da luz 

indicadora
Padrão 
de luz

:-)

Cor 3

A
\^o^/

Cor 3

A
:-D (^_^)

>:-<

B

\(>o<)/

B:-|| (>-<#)

:e

Cor 6

^3^

Cor 60:-) A (o^-^o)
A

:-P C (e~o~e)

:'(
Cor 1

B (;_;)
Cor 1

B

:-(
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Opções
Durante a composição de uma mensagem de texto, estão 
disponíveis as seguintes opções premindo [5] (Opções).

Enviar Enviar o texto como mensagem SMS.

Env.para muitos Enviar o texto para mais do que um destinatário.

Ilumin prev Pré-visualizar a mensagem de luzes.

Modelos
Seleccionar Modelos ilum para criar uma 
mensagem de luzes ou Modelos util para usar os 
modelos de texto guardados.

Cont mensgs
Dividir uma mensagem comprida em várias 
mensagens. Pode verificar o número de 
mensagens concatenadas.

Salvar Guardar a mensagem na pasta “Não enviado”.

Usar contact. Aceder a Contactos para usar os dados aí 
existentes.

Copiar/Cortar/Colar Copiar, cortar or colar o texto.

Adic símbolo
Mostrar a lista de símbolos a partir da qual se 
pode seleccionar um símbolo existente no seu 
telemóvel.

Modo d inserção Seleccionar o sistema de escrita.

T9 lig/desl Dicionário intuitivo Ligado ou Desligado.

Idioma escrita Seleccionar o idioma em que pretende escrever.

Meu dicionário Acrescentar palavras ao dicionário integrado.

Sair Sair do modo de edição de texto.
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Criar uma MMS
d Menu principal > Mensagens > Criar nova > Mensagem MMS
1. Seleccione Adicion. imagem, Adicionar texto, Adicionar 

som ou Adicion. Vídeo
2. Se a função Adicionar texto estiver seleccionada: Crie uma 

mensagem de texto 7 [0]
Ver “Modo de escrita” na página 42 para escrita.
Se a função Adicion. imagem/Adicionar som/Adicion. 
Vídeo estiver seleccionada: Seleccione a opção pretendida em 
Meus Média 7 [5] (Escolher)
Pode descarregar também novos ficheiros, tirar novas fotografias, 
gravar novos clips de vídeo ou áudio para a mensagem MMS.

3. Para acrescentar várias fotografias, textos, clips de vídeo ou 
áudio, [192] para se deslocar para Slides 7 [0] 7 [0]9[5] 
(Sim)

4. Repita os pontos 1-3 se for esse o caso
Para enviar uma mensagem:
5. [5] (Opções) 7 Seleccione Enviar
6. [192] para se deslocar para Adicionar assunto 7 [0]
7. Introduza o assunto 7 [0]
8. [192] para se deslocar para Adicion. receptor 7 [0]
9. Seleccione De contactos, Introd. número ou Intr end e-mail.
10. Se a função De contactos estiver seleccionada: Realce o 

contacto pretendido 7 [5] (Escolher) 7 Se o cartão tiver 
vários números guardados, [192] para se deslocar para o 
número pretendido 7 [0]9[5] (Escolher).
Se a função Introd. número/Intr end e-mail estiver 
seleccionada: Introduza o número/endereço de e-mail 7 [0]

11. [192] para se deslocar para Enviar 7 [0]

Nota: Se seleccionar Adicion. Vídeo e gravar um novo clip de vídeo no 
ponto 2, o tempo de gravação é fixado em P/enviar em MMS.
Não é possível anexar a um slide um clip de vídeo juntamente com um 
ficheiro de imagem ou clip áudio.
Para descarregar conteúdos, visite o site http://box.panasonic.com/
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Opções em Slide
Com Slides realçado, estão disponíveis as seguintes opções 
premindo [5] (Opções):

Receber mensagens
Receber mensagens SMS
Quando recebe uma nova mensagem SMS, surge no ecrã o ícone 
de mensagem ( ) juntamente com um toque, iluminação e/ou 
vibração. O aviso de SMS aparece também no ecrã de espera. 
Quando se activa SMS "one push" em Ligado (ver página 73), as 
novas SMS são indicadas abrindo-se a tampa do telemóvel.

Ler mensagens SMS
Com o aviso de SMS visível no ecrã de espera:
1. [0]9[5] (Ver)

Se existir mais do que um aviso, [192] para se deslocar para SMS 
nova antes do ponto 1.
Se houver uma SMS, é mostrada automaticamente.

2. Se existir mais do que uma SMS, [192] para se deslocar para 
o identificador da mensagem pretendida na Cx.Entrada(SMS) 
7 [0]

3. Com a mensagem visualizada, [0] para mostrar os detalhes 
da mensagem (número do remetente, data, número do centro 
de mensagens) se assim o desejar

Adicionar novo Acrescentar um novo slide.

Enviar Enviar a MMS depois de introduzir o assunto e o 
número ou endereço do destinatário.

Duração Slide Especificar a duração do slide.

Remover slide Remover o slide da MMS.

Rever slide Pré-visualizar a MMS como slide.
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Receber mensagens MMS
Quando recebe uma nova mensagem MMS, surge no ecrã o ícone 
de mensagem ( ) juntamente com um toque, iluminação e/ou 
vibração. As mensagens MMS recebidas são armazenadas em 
Cx.Entrada.

Ler mensagens MMS
Para ler as mensagens MMS recebidas, ver “Caixa de entrada 
MMS” na página 68.

Entrada
Em Entrada são guardadas as mensagens MMS e SMS recebidas.
d Menu principal > Mensagens > Entrada
Os números entre parêntesis mostram o 
número de mensagens não lidas e o número 
total de mensagens em cada caixa de 
entrada.

Nota: Se não desejar receber mensagens MMS automaticamente, 
seleccione Nunca na opção Descarr. Auto (ver página 74). Neste caso, 
receberá primeiro um aviso de mensagem, e as suas mensagens passam a 
ser recebidas manualmente.
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Caixa de entrada SMS
Ícones de mensagem SMS

Ler mensagens SMS
d Menu principal > Mensagens > Entrada > SMS
1. [192] para se deslocar para o identificador da mensagem 

pretendida 7 [0]
2. [0] para mostrar os detalhes da mensagem (número do 

remetente, data, número do centro de mensagens) se assim o 
desejar

Opções
Quando se visualiza a lista de mensagens ou a mensagem 
seleccionada, estão disponíveis as seguintes opções premindo [5] 
(Opções):

*1 Apenas disponível durante a visualização da mensagem seleccionada.
*2 Apenas disponível durante a visualização da lista de mensagens.

Mensagem não lida Mensagem lida

Respond Criar mensagem de resposta através de SMS ou 
MMS.

Encaminhar Encaminhar a mensagem seleccionada.
Chamar Ligar para o número do remetente.
Adic.contactos Guardar o número do remetente em Contactos.

Usar detalhes*1

Usar número de telefone, endereço de e-mail ou 
de internet na mensagem seleccionada para 
chamar, criar mensagem, acrescentar a 
Contactos, etc.

Apagar Apagar a mensagem seleccionada.

Apagar tudo*2 Apagar todas as mensagens SMS.

Ver Iluminação*1 Ver luzes da mensagem.



Mensagens
68

Caixa de entrada MMS
Ícones de mensagem MMS

Ler mensagens MMS
d Menu principal > Mensagens > Entrada > MMS
1. [192] para se deslocar para o identificador da mensagem 

pretendida 7 [0]

Opções na lista de mensagens
Quando se visualiza a lista de mensagens, estão disponíveis as 
seguintes opções premindo-se [5] (Opções).

Mensagem não lida Aviso de MMS

Mensagem lida

Respond Criar mensagem de resposta através de SMS ou 
MMS.

Resp. a todos Criar mensagem de resposta para todos os 
destinatários.

Encaminhar Encaminhar a mensagem seleccionada.
Chamar Ligar para o número do remetente.

Adic.contactos Guardar o número do remetente ou endereço de 
e-mail em Contactos.

Apagar Apagar a mensagem seleccionada.
Apagar tudo Apagar todas as MMS e avisos.
Proteger/Não 
proteger

Proteger ou não proteger a mensagem 
seleccionada.

Detalhes Mostrar os detalhes da mensagem seleccionada.

Nota: O envio ou edição de um ficheiro de encaminhamento bloqueado, 
indicado pelo ícone ( ), é restrito.
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Opções durante a visualização de mensagens
Durante a visualização da mensagem, estão disponíveis as 
seguintes opções premindo [5] (Opções):

*1

Opções de aviso
Com o aviso realçado, estão disponíveis as seguintes opções 
premindo [5] (Opções):

Respond Criar mensagem de resposta através de SMS ou 
MMS.

Resp. a todos Criar mensagem de resposta para todos os 
destinatários.

Reprod de novo Reproduzir a mensagem seleccionada.

Tamanho letra*1 Seleccionar o tamanho de letra pretendido.

Salvar imagem Guardar a fotografia anexa em Meus Média.
Salvar som Guardar o clip áudio anexo em Meus Média.
Guardar vídeo Guardar o clip de vídeo anexo em Meus Média.

Usar detalhes
Usar número de telefone, endereço de e-mail ou de 
internet na mensagem seleccionada para chamar, 
criar mensagem, acrescentar a Contactos, etc.

Fichs. anexos Mostrar os ficheiros anexos.

Receber Receber mensagens novas.
Encaminhar Encaminhar a mensagem.

Rejeitar Apagar o aviso da lista de mensagens e a 
mensagem do servidor.

Chamar Ligar para o número do remetente.
Apagar tudo Apagar todas as MMS e avisos.
Proteger/Não 
proteger Proteger ou não proteger a mensagem.

Detalhes Mostrar os detalhes da mensagem seleccionada.
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Arquivo
O arquivo guarda mensagens SMS e MMS enviadas ou à espera de 
ser enviadas.

Ver mensagens
d Menu principal > Mensagens > Arquivo > SMS ou MMS
1. Seleccione a pasta pretendida
2. [192] para se deslocar para a mensagem pretendida 7 [0]

Opções para mensagens SMS
Nas pastas “Enviado” e “Não enviado”, estão disponíveis as 
seguintes opções premindo [5] (Opções).:

*1 Apenas disponível durante a visualização da mensagem seleccionada.
*2 Apenas disponível durante a visualização da lista de mensagens.

SMS
Enviada Para guardar mensagens SMS enviadas.

Não enviado Para guardar mensagens SMS não 
enviadas e não terminadas.

MMS

Enviada Para guardar mensagens MMS enviadas.

Enviadas Para guardar mensagens MMS não 
enviadas.

Rascunhos Para guardar mensagens MMS não 
terminadas.

Enviar Enviar a mensagem seleccionada.
Chamar Ligar para o número do remetente.

Usar detalhes*1
Usar número de telefone, endereço de e-mail ou de 
internet na mensagem seleccionada para chamar, 
criar mensagem, acrescentar a Contactos, etc.

Apagar Apagar a mensagem seleccionada.

Apagar tudo*2 Apagar todas as mensagens SMS da pasta.

Ver Iluminação*1 Ver luzes da mensagem.
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Opções para mensagens MMS
Enquanto estiver na pasta “Enviado”, “Enviadas” ou “Rascunhos”, 
estão disponíveis as seguintes opções premindo [5] (Opções).

*1 Apenas disponível na pasta “Enviado”.
*2 Apenas disponível nas pastas “Enviadas” e “Rascunhos”.

Web mail
O Web mail é um serviço inovador que lhe permite estar sempre ao 
corrente de todas as suas mensagens. Terá de requerer este 
serviço. Para mais informações, contacte o seu operador.

Ligar ao serviço Internet Mail
d Menu principal > Mensagens > Web mail
O telemóvel é ligado à internet através de uma ligação WAP para 
aceder às mensagens de e-mail.
1. Siga a informação no ecrã

Editar Editar a mensagem seleccionada.

Encaminhar*1 Encaminhar a mensagem seleccionada.

Enviar*2 Enviar a mensagem seleccionada.

Apagar Apagar a mensagem seleccionada.

Apagar tudo Apagar todas as mensagens da pasta.

Proteger/Não 
proteger

Proteger ou não proteger a mensagem 
seleccionada.

Detalhes Mostrar os detalhes da mensagem seleccionada.
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Chat
O Chat permite-lhe desfrutar do prazer das mensagens imediatas 
onde quer que se encontre. É a maneira divertida de conversar 
online. Para mais informações, contacte o seu operador.
d Menu principal > Mensagens > Chat
1. Siga a informação no ecrã

Voicemail
O voicemail é um serviço de rede que permite a quem liga deixar 
mensagens de voz quando não é possível contactar o destinatário. 
Poderá ter de requerer este serviço. Para mais informações, 
contacte o seu operador.

Aceder às mensagens de voz guardadas
Quando é guardada uma nova mensagem de voz, é emitido um tom 
de alerta e aparece ( ) no ecrã; recebe então um aviso de SMS.
Com o aviso de SMS visível no ecrã de espera:
1. [0]9[5] (Chamar)
2. Siga as instruções da gravação

OU
d Menu principal > Mensagens > Correio de voz > Cham 

Voicemail
1. Siga as instruções da gravação

Alterar o número da caixa de correio de voz
d Menu principal > Mensagens > Correio de voz > Núm. 

voicemail
1. Introduza o novo número da caixa de correio de voz 7 

[0]9[5] (OK)

Atalho: Pode também premir sem largar [A] no modo de espera para 
aceder à sua caixa de correio de voz.
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Definições de envio de mensagens
Definições de SMS
d Menu principal > Mensagens > Defin env msg > SMS
1. Seleccione a definição pretendida

*1

Ilum led q/rec.
Definir se pretende que a Luz indicadora/de 
iluminação acenda ao receber uma mensagem de 
luzes.

Ilum led q/lei.
Definir se pretende que a Luz indicadora/de 
iluminação acenda ao visualizar uma mensagem 
de luzes.

Centro Mensagem Permite editar o número do centro de mensagens.

Tipo Mensagem Seleccionar o tipo de mensagem pretendida.

Período val.
Definir um prazo para o centro de mensagens 
tentar entregar a mensagem. Seleccione 1 hora, 
12 horas, 1 dia, 1 semana, 1 mês, 3 meses ou 
Máximo.

Relatório de entrega Seleccionar Ligado para aceder aos relatórios de 
entrega.

Guard.SMS env. Seleccionar Ligado para guardar mensagens 
enviadas na pasta “Enviado”.

Tamanho letra*1 Seleccionar o tamanho de letra pretendido.

Tipo de portador Seleccionar tipo de portador de dados.

SMS “one push” Seleccionar Ligado para ver novas mensagens 
SMS abrindo a tampa.
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Definições de MMS
d Menu principal > Mensagens > Defin env msg > MMS
1. Seleccione a definição pretendida

*1

Relatórios

Seleccionar de entre Pedido leitura (pergunta se 
a outra parte leu a mensagem), Envio Leitura 
(informa a outra parte de que leu a mensagem, 
quando solicitado), Pedido entrega (pergunta se 
a outra parte recebeu a mensagem) ou Env 
rel.entrega (informa a outra parte de que recebeu 
a mensagem, quando solicitado).

Prioridade Seleccionar o nível de prioridade da mensagem 
de entre Baixo, Normal ou Alto.

Período val.
Definir um prazo para o centro de mensagens 
tentar entregar a mensagem. Seleccione 1 dia, 7 
dias ou Máximo.

Descarr. Auto

Seleccionar de entre Sempre ligado (o acesso às 
mensagens é automático depois de receber o 
aviso de mensagem), Na rede ass. (o acesso às 
mensagens é automático na sua área de rede) ou 
Nunca (o acesso às mensagens é manual).

Modo reprodução

Seleccionar de entre Auto (mostrar slides MMS, 
ou reproduzir clips de vídeo/áudio 
automaticamente) ou Manual (mostrar slides 
MMS, ou reproduzir clips de vídeo/áudio 
manualmente).

Tamanho letra*1 Seleccionar o tamanho de letra pretendido.

Avançado

Se pretendido, editar a informação em Serv. 
Mensagens, Perfis WAP, Proc. servidores*1 e 
Rej. anónimos*1. Seleccionar Informação para 
ver a versão do software de MMS.
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Estado da memória
Pode ver o espaço disponível na memória para guardar mensagens.
d Menu principal > Mensagens > Estado memória > SMS ou 

MMS

Nota: Para diminuir a quantidade de memória usada do telemóvel, apague 
dados desnecessários ou guarde alguns dados num PC (ver “USB” na 
página 121).
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Estrutura do menu Câmara

Nota: Há várias formas de seleccionar as funcionalidades a partir das listas 
de menu. Ver “Modo de selecção das funcionalidades do menu” na 
página 31.

Imagem ............................. 77

Vídeo................................. 83 
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Imagem
Pode tirar fotografias com a câmara integrada e enviá-las numa 
MMS, por infravermelhos ou Bluetooth, ou então usá-las como 
‘Imagem de fundo’. Pode ainda juntar uma fotografia a um contacto 
existente no seu telefone.

Ecrã de pré-visualização da imagem

Ícones no ecrã de pré-visualização da imagem

 - Nível de zoom (1-25)

Tamanho da imagem (Ultra grande/Extra 
grande/Grande/Médio/Pequena/Visor 
principal)

Qualidade da imagem (Super nítida/Nítida/
Normal)

Multi disparos

Temporizador automático (atraso de 5 ou 
10 segundos)

Modo nocturno

 - Luminosidade (-2, -1, ±0, +1, +2)
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Tirar uma fotografia
d Menu principal > Câmara > Imagem
1. O ecrã funciona como ecrã de pré-visualização. Mova o 

telemóvel para enquadrar o objecto
2. [0]9[U] para captar a imagem

Operações depois de tirar uma fotografia
Para guardar a imagem em Meus Média: [5] (Salvar)
Para voltar ao ecrã de pré-visualização sem guardar a imagem: [6] 
(Apagar)
Para enviar a imagem captada numa MMS: [0] 7 Ver “Criar uma 
MMS” na página 64

Tirar um auto-retrato
Pode efectuar um auto-retrato usando o espelho existente para 
esse fim.
d Menu principal > Câmara > Imagem
1. Feche a tampa. Observe-se no espelho para auto-retrato
2. [U] no lado do telemóvel
3. A imagem aparece no visor principal e no visor frontal. Para 

outras operações, ver “Operações depois de tirar uma 
fotografia” na página 78

Atalho: Para abrir directamente o ecrã de pré-visualização da imagem, 
prima sem largar [U] no modo de espera.

Atenção: NÃO deixe o telemóvel pousado com a câmara virada para a luz 
solar directa, já que isso pode afectar o seu desempenho.
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Zoom
[1]9[O] para aproximar um nível de zoom
[2]9[P] para afastar um nível de zoom
Pode ainda premir as teclas sem largar para atingir rapidamente o 
nível de zoom que pretende.

Ajustar a luminosidade
O indicador de luminosidade da imagem mostra a luminosidade actual.
[4] para aumentar a luminosidade
[3] para diminuir a luminosidade

Tirar fotografias em plano próximo
Pode tirar fotografias bem definidas a uma curta distância, usando o 
Modo Macro. (Alcance de focagem Macro: 10 cm)
Desloque o Interruptor do modo macro para ( ) antes de tirar 
fotografias a curta distância.

Nota: Para enviar uma imagem por infravermelhos ou Bluetooth, ou então 
usar como Imagem de fundo, guarde a imagem uma vez e depois vá para 
Meus Média. (Ver “Imagens” na página 137.)
Se a câmara for deixada em determinações condições, incluindo o ecrã de 
pré-visualização e o ecrã de captação durante 3 minutos, o telemóvel sai 
automaticamente do modo de Imagem. Se for deixada no ecrã de 
pré-visualização, mas com o menu de opções apresentado, o telemóvel 
mantém-se neste estado.
Se ocorrerem determinadas circunstâncias, tais como receber chamadas 
durante o funcionamento da câmara, o telemóvel sai do modo Câmara. Se 
uma imagem captada estiver no ecrã, é guardada em Meus Média.

Nota: A função de zoom poderá não estar disponível se o tamanho da 
imagem estiver programado para Ul-gr 1600x1200.
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Ver fotografias
As fotografias tiradas com a câmara integrada são guardadas em 
Meus Média. Para ver as fotografias guardadas, ver “Ver 
fotografias” na página 137.

Definições para imagens
No ecrã de pré-visualização, estão disponíveis as seguintes opções 
premindo [5] (Opções):

Tam. da imagem
Seleccionar o tamanho pretendido de entre Ul-gr 
1600x1200, Ex-gr 1280x960, Grande 640x480, 
Médio 320x240, Pequeno 160x120 ou Vis p 
240x320.

Qual. Imagem Seleccionar a qualidade pretendida de entre 
Super nítido, Nítido ou Normal.

Modo nocturno Seleccionar Ligado para tirar uma fotografia em 
situações de pouca luz.

Multi disparos 15 fotografias contínuas disponíveis. Ver 
“Fotografias contínuas” na página 82.

Efeito Seleccionar a cor pretendida de entre Normal, 
Sépia, Monocromático ou Negativo.

Temp. auto
Seleccionar o intervalo de tempo para as 
fotografias de entre Desligado, 5 segundos ou 
10 segundos.

Som obturador Seleccionar o som pretendido de entre Padrão 1-5.
Comut p/vídeo Passar do modo Imagem para o modo Vídeo.

Espaço disp.

Mostrar o número de ficheiros que podem ser 
guardados com o tamanho de fotografia e a 
qualidade de imagem actuais. Pode ver o número 
de ficheiros que podem ser guardados com outra 
qualidade de imagem premindo [5] (Qualid), e 
com outro tamanho premindo [192].

Por defeito Repor as definições actuais para imagens nas 
definições por defeito.

Ajuda Mostrar a operação das teclas no ecrã de 
pré-visualização.
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Operação das teclas de atalho
Pode alterar as definições para imagens, premindo uma das teclas 
numéricas que correspondem a funções, como indicado em 
seguida. Algumas funções são representadas pelo ícone. Ver 
“Ícones no ecrã de pré-visualização da imagem” na página 77.

[A]: Passar para vídeo
[S]: Tamanho da imagem
[D]: Qualidade da imagem
[F]: Modo de fotografias múltiplas
[G]: Temporizador automático
[H]: Modo nocturno
[I]: Efeito
[L]: Ajuda

Acrescentar uma fotografia ao cartão de contactos
Se a um determinado contacto estiver anexada uma imagem, esta 
aparece no ecrã quando essa pessoa liga para si.
Para anexar uma imagem a um contacto, guarde a imagem uma 
vez e depois vá para Contactos. Ver “Adicionar contactos” na 
página 50.
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Fotografias contínuas
No modo de fotografias contínuas, pode captar uma sequência de 
15 imagens premindo uma só vez. Quando se liga o modo multi 
disparos, o tamanho da imagem é fixado em Médio 320x240 e 
Modo Nocturno desligado.
d Menu principal > Câmara > Imagem
1. [5] (Opções) 7 Seleccione Multi disparos
2. Seleccione Ligado
3. [0]9[U] para filmar

As imagens captadas são apresentadas sob forma de miniaturas.

Para ver as imagens captadas:
[1929394] para se deslocar para a miniatura pretendida 7 [0]
Pode ver a imagem seguinte premindo [4] ou [2], e a imagem 
anterior premindo [3] ou [1]
Para guardar a imagem captada:
1. Com a miniatura pretendida realçada ou a imagem pretendida 

no ecrã, [5] (Opções) 7 Seleccione Guardar só este
A imagem é guardada em Meus Média.

Para guardar todas as imagens captadas:
1. No ecrã das miniaturas ou com uma das imagens no ecrã, [5] 

(Opções) 7 Seleccione Guard td imags
OU
Quando uma das imagens aparece no ecrã, [0]
Todas as imagens são guardadas em Meus Média.

Nota: Não é possível tirar fotografias no modo Multi disparos com a tampa 
do telemóvel fechada. Quando se fecha a tampa, o modo Multi disparos é 
desligado.

Nota: Todas as imagens captadas são também guardadas premindo [U] 
no ecrã das miniaturas ou se uma das imagens estiver no ecrã.
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Vídeo
Pode gravar clips de vídeo com a câmara integrada e enviá-los por 
MMS, infravermelhos ou Bluetooth.

Ecrã de pré-visualização do vídeo

Ícones no ecrã de pré-visualização do vídeo

 - Nível de zoom (1-25)

Tempo de gravação
(Vídeo alargado/para envio por MMS)

Temporizador automático (atraso de 5 ou 10 
segundos)

 - Luminosidade (-2, -1, ±0, +1, +2)
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Gravar um clip de vídeo
d Menu principal > Câmara > Vídeo
1. O ecrã principal funciona como ecrã de pré-visualização. Mova 

o telemóvel para enquadrar o objecto
2. [0]9[U] para iniciar a gravação
3. O gravador de vídeo grava até atingir o tamanho limite do clip 

ou até premir [0]9[U]9[5] (Parar)
4. Seleccione a operação pretendida

Reprodução Reproduzir o clip de vídeo gravado.

Guard Meu Media Guardar o clip de vídeo gravado em Meus Média.

Env como MMS Anexar o clip de vídeo gravado a uma MMS. Ver 
“Criar uma MMS” na página 64.

Atenção: NÃO deixe o telemóvel pousado com a câmara virada para a luz 
solar directa, já que isso pode afectar o seu desempenho.

Nota: Para enviar um clip de vídeo por infravermelhos ou Bluetooth, 
guarde uma vez o clip de vídeo e vá depois para Meus Média. (Ver “Vídeos” 
na página 144.)

Se o vídeo for deixado no ecrã de pré-visualização ou for apresentado um 
clip de vídeo durante 3 minutos, o telemóvel sai automaticamente do modo 
de Vídeo. Se for deixado no ecrã de pré-visualização, mas com o menu de 
opções apresentado, o telemóvel mantém-se neste estado.

Se ocorrerem determinadas circunstâncias, tais como receber chamadas 
durante o funcionamento da câmara, o telemóvel sai do modo Câmara. A 
gravação termina automaticamente e o clip de vídeo já gravado é guardado 
em Meus Média.
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Zoom
[1]9[O] para aproximar um nível de zoom
[2]9[P] para afastar um nível de zoom
Pode ainda premir as teclas sem largar para atingir rapidamente o 
nível de zoom que pretende.

Ajustar a luminosidade
O indicador de luminosidade do clip de vídeo mostra a luminosidade 
actual.
[4] para aumentar a luminosidade
[3] para diminuir a luminosidade

Reproduzir clips de vídeo
Os clips de vídeo gravados são guardados em Meus Média. Para 
reproduzir os clips de vídeo guardados, ver “Reproduzir clips de 
vídeo” na página 144.

Nota: Não é possível alterar o nível de zoom durante a gravação.

Nota: Não é possível alterar a luminosidade durante a gravação.
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Definições de vídeo
No ecrã de pré-visualização, estão disponíveis as seguintes opções 
premindo [5] (Opções):

Operação das teclas de atalho
Pode alterar as definições de vídeo, premindo uma das teclas 
numéricas que correspondem a funções, como indicado em 
seguida. Algumas funções são representadas pelo ícone. Ver 
“Ícones no ecrã de pré-visualização do vídeo” na página 83.

[A]: Passar para imagem
[S]: Tempo de gravação
[G]: Temporizador automático
[I]: Efeito
[L]: Ajuda

Tempo gravação Seleccionar o tempo de gravação do vídeo de 
entre Vídeo estendido ou P/enviar em MMS.

Efeito Seleccionar a cor pretendida de entre Normal, 
Sépia, Monocromático ou Negativo.

Temp. auto
Seleccionar o intervalo de tempo para a gravação 
de entre Desligado, 5 segundos ou 10 
segundos.

Mudar p/imagem Passar do modo Vídeo para o modo Imagem.

Espaço disp.

Mostra o número de ficheiros que podem ser 
guardados no tempo de gravação actual. Pode 
ver o número de ficheiros que podem ser 
guardados em outros tempos de gravação, 
premindo [5] (TempoGr).

Ajuda Mostrar a operação das teclas no ecrã de 
pré-visualização.



Browser
87

Estrutura do menu Browser

Configurar o browser
O browser WAP (Wireless Application Protocol - Protocolo de 
Aplicação sem Fios) do telefone permite-lhe aceder a serviços 
suportados pela rede, tais como notícias, informações 
meteorológicas, desporto, etc.
Para poder aceder aos serviços de internet, precisa, em primeiro 
lugar, de subscrever o serviço junto do seu operador de serviço 
móvel, para obter a informação necessária sobre configuração. (O 
seu operador de serviço móvel poderá ter já aplicado as definições 
de ligação. Para configurar as definições do perfil WAP, ver “Perfis 
WAP” na página 93.)

Nota: Há várias formas de seleccionar as funcionalidades a partir das listas 
de menu. Ver “Modo de selecção das funcionalidades do menu” na 
página 31.

Nota: A alteração das definições de origem sem conhecimentos exactos 
poderá levar a problemas na ligação.

PANASONIC BOX
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Ver os conteúdos
Abrir o browser
d Menu principal > Browser
Aparece o menu offline. A ligação não será 
efectuada até que seja escolhido um menu.
1. [192] para se deslocar para o menu 

pretendido 7 [0]
O telemóvel está ligado ao web site.

Ícones de estado online

Fechar o browser
1. [5] (Opções) 7 Seleccione Sair do browser

Atalho: Pode aceder directamente a Browser, premindo [6] ( ) no 
modo de espera.

Ligação CSD não segura Ligação GPRS não 
segura

Ligação CSD segura Ligação GPRS segura
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Opções do browser
Quando o browser está online ou offline, estão disponíveis as 
seguintes opções:
d Menu principal > Browser [Offline]
OU
d Menu principal > Browser > Menu pretendido [Online]
1. [5] (Opções) 7 Seleccione a opção pretendida

*1 Disponível apenas quando é apresentada a página de internet.
*2 Disponível apenas quando a página de internet tem os conteúdos de 

imagem, música ou vídeo.

Escolher Seleccionar a opção pretendida.

Favoritos Passar para a lista de favoritos.

Introduzir end. Passar para uma entrada URL.

Guardar media*1*2 A imagem em “conteúdo” é guardada em Meus 
Média.

Definir favorito*1 O URL apresentado é guardado na lista de 
favoritos.

Entrada Push Abrir a Entrada Push.

Recarr. página*1 Recarregar esta página.

Avançado
Passar para a página inicial, apagar a cache, 
mostrar ou enviar o URL actual ou visualizar a 
informação WAP actual.

Definições Editar perfis WAP/definições do acesso Push ou 
ver informações de segurança.

Sair do browser*1 Terminar o browser.
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Favoritos
Quando tiver marcado a sua página favorita ou uma página de 
acesso frequente como favoritas, poderá passar rapidamente para 
essa página. Pode também organizar as páginas marcadas como 
favoritas em 10 pastas e mudar o nome de cada pasta.
Quando está offline ou online:
1. [5] (Opções) 7 Seleccione Favoritos
2. [192] para se deslocar para a pasta de favoritos pretendida 

7 [0]
3. [192] para se deslocar para a página favorita pretendida
4. Para carregar o URL: [0]

Para seleccionar a opção pretendida: [5] (Opções)

Mudar o nome de uma pasta de favoritos
[192] para se deslocar para a pasta de favoritos pretendida 7 [5] 
(Opções) 7 Seleccione Renomear 7 Introduza um novo nome de 
pasta 7 [0]

Apagar todos os favoritos
Na lista de favoritos:
[5] (Opções) 7 Seleccione Apagar tudo 7 [5] (Sim)
Todos os favoritos são apagados e os nomes das pastas voltam à 
sua designação pré-configurada.

Ir para a página Passar para a página da internet.
Adic. favorito Adicionar à lista de favoritos.
Editar Editar o nome de favorito e URL seleccionados.

Mover para Transferir o marcador seleccionado para outra 
pasta.

Apagar Apagar o favorito seleccionado.

Env favorito Enviar o URL marcado como favorito através de 
SMS ou MMS.

Elim td pasta Apagar todos os favoritos na pasta.
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Introduzir endereço
Pode ir directamente para a página de internet pretendida 
introduzindo o URL.
Quando está offline ou online:
1. [5] (Opções) 7 Seleccione Introduzir end.
2. Introduza o URL 7 [0]

Guardar média
As imagens, músicas e vídeos da página de internet podem ser 
guardados em Meus Média.
Quando a página de internet é apresentada:
1. [5] (Opções) 7 Seleccione Guardar media
2. [0]9[5] (Escolher) para guardar

Definir favorito
Pode guardar os URLs das suas páginas favoritas em “Favoritos”.
Quando a página de internet é apresentada:
1. [5] (Opções) 7 Seleccione Definir favorito
2. Escreva o título 7 [0]
3. [192] para se deslocar para a pasta pretendida 7 [0]9[5] 

(Salvar)

Nota: A Panasonic não se responsabiliza pelo desempenho dos conteúdos 
descarregados ou eventual corrupção do software do telemóvel.
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Entrada Push
Permite ver mensagens WAP Push e ir para o URL.
Quando está offline ou online:
1. [5] (Opções) 7 Seleccione Entrada Push
2. Para carregar o URL: [0]

Para seleccionar a opção pretendida: [5] (Opções)

*1 Apenas disponível se o texto e o URL forem provenientes do seu 
operador de serviço móvel.

Recarregar página
É possível recarregar a página que está a ser visualizada.
Quando a página de internet é apresentada:
1. [5] (Opções) 7 Seleccione Recarr. página

Ir para a página Passar para a página da internet.

Ver mensagem*1 Ver a mensagem.

Apagar Apagar a mensagem.
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Avançado
Quando está offline ou online:
1. [5] (Opções) 7 Seleccione Avançado
2. Seleccione a opção pretendida

*1 Disponível apenas quando é apresentada a página de internet.

Definições
Perfis WAP
Se não existirem definições, contacte o seu operador de serviço 
móvel.
Pode verificar ou editar as definições actuais do perfil WAP ou então 
acrescentar novas definições para o perfil WAP.
d Menu principal > Browser [Offline]
1. [5] (Opções) 7 Seleccione Definições
2. Seleccione Perfis WAP
3. [192] para se deslocar para o perfil pretendido
4. [5] (Opções) 7 Seleccione Activar, Editar ou Apagar
5. Se Editar estiver seleccionado, pode editar a seguinte 

informação: Nome do perfil, Pagina inicial, IP proxy, Porta 
proxy, Usar proxy e Ligações de dados

Início Passar para a página inicial configurada.

Limpar cache Apagar conteúdos guardados na cache.

Viz URL actual*1 Ver URL da página actual.

Env URL actual*1 Enviar URL da página actual através de SMS ou 
MMS.

Informação WAP Ver informação do browser WAP.

Nota: É necessário configurar o GPRS ou CSD antes de configurar as 
definições do perfil WAP. Ver “Ligações de dados” na página 121.
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Acesso Push
Configurar Mensagens Push para receber mensagens WAP
Quando está offline ou online:
1. [5] (Opções) 7 Seleccione Definições
2. Seleccione Acesso Push
3. Seleccione Indica.serviço, Carreg. Serviço ou Outras 

mensagens
4. Seleccione Ligado ou Desligado

Segurança
Permite visualizar informações sobre segurança.
Quando está offline ou online:
1. [5] (Opções) 7 Seleccione Definições
2. Seleccione Segurança
3. Seleccione a opção pretendida

*1 Disponível apenas quando a ligação é segura.

Certificados Seleccionar Certificado 1-20.

Certificado actual*1 Ver o certificado actual.

Info. Sessão*1 Ver informação sobre a sessão.
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Estrutura do menu Definições

Nota: Há várias formas de seleccionar as funcionalidades a partir das listas 
de menu. Ver “Modo de selecção das funcionalidades do menu” na 
página 31.

Defin. telefone.................. 96
Perfis ...................................... 96
Idioma .................................... 97
Hora e data............................. 97
Iluminações ............................ 98
Defin. teclas ........................... 99
Reinic princip........................ 101

Defin. visor ..................... 102
Imag. fundo .......................... 102
Ícones menu pr .................... 102
Temas................................... 103
Brilho .................................... 103
Tempo ilumin. ....................... 103
Nome operad. ...................... 103

Sons e Alertas................ 104
Atribuir toque........................ 104
Vol cham entrar .................... 104
Alerta mensagem ................. 104
Vol msg entrar ...................... 104
Tom de aviso ........................ 105
Som ao ligar ......................... 105
Som ao desligar ................... 105
Alerta Vibração..................... 105

Chamadas .......................106
Desvio chamadas ................. 106
Chamada em Espera............107
Atend qq tecla.......................107
Flip activo .............................108
Resposta auto ......................108
M/núm é enviado ..................108
Duração Cham. ....................108
Serviço Taxação*1*2 .............109

Conectividade.................110
Infraverm. ............................. 110
Bluetooth .............................. 112
Sincronização*2 .................... 117
Difusão Celular ..................... 119
Rede GSM............................120
Ligações de dados ...............121

Segurança.......................122
Inserir PIN.............................122
Mudar PIN 2 .........................123
Marcação Fixa ......................123
Bar. chamadas......................123

*1

*2
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Definições do telefone
Perfis
Pode alternar entre diferentes perfis no seu telefone, cada um deles 
com uma combinação distinta de método de alerta, toque, etc. Os 
perfis são definidos para serem usados nas seguintes situações:

Activar um perfil
d Menu principal > Definições > Defin. telefone > Perfis
1. [192] para se deslocar para o perfil pretendido
2. [0]

OU
[5] (Opções) 7 Seleccione Activar

Definir um perfil
Pode personalizar definições individuais dentro de um perfil. Para 
mais informações sobre definições individuais, ver “Sons & alertas” 
na página 104.
d Menu principal > Definições > Defin. telefone > Perfis
1. [192] para se deslocar para o perfil pretendido
2. [5] (Opções) 7 Seleccione Editar
3. Seleccione a opção pretendida
4. Seleccione a definição pretendida

Normal Para definições normais.

Silencioso Para ocasiões formais.

Reunião Para reuniões.

Exterior Para situações de ruído.

Viatura Enquanto conduz.
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Idioma
É possível alterar o idioma utilizado nas mensagens do ecrã e/ou no 
modo de escrita. Em Automático é utilizado o idioma associado ao 
código de país/região do cartão SIM.
d Menu principal > Definições > Defin. telefone > Idioma > 

Mostrar idioma ou Idioma escrita
1. Seleccione Automático ou o idioma pretendido

Hora e data
É possível definir a hora local e a hora no estrangeiro.

Hora local
Pode definir a hora e a data actuais no seu telefone.
d Menu principal > Definições > Defin. telefone > Hora e data > 

Hora local
1. Seleccione a definição pretendida

Hora no estrangeiro
Pode definir a função Hora no estrangeiro para apresentar as horas 
na área que pretender.
d Menu principal > Definições > Defin. telefone > Hora e data > 

Hora estrangeir
1. Seleccione a definição pretendida

Def. data/hora Introduzir a hora 7 [2] 7 Introduzir a data.

Área local Seleccionar a sua área local.

Hora de Verão Seleccionar Ligado para activar o modo de hora 
de Verão.

Fuso horário Seleccionar a área pretendida.

Hora de Verão Seleccionar Ligado para activar o modo de hora 
de Verão.
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Escolher hora
Pode escolher a hora local ou a hora no estrangeiro para ser 
indicada no seu telefone.
d Menu principal > Definições > Defin. telefone > Hora e data > 

Selec. relóg. > Hora local ou Hora estrangeir

Formato de apresentação
Pode seleccionar o formato de apresentação que pretender para a 
hora e a data.
d Menu principal > Definições > Defin. telefone > Hora e data > 

Formato visor > Horas ou Data
1. Para definir o formato de Horas: Seleccione 24 horas ou 12 

horas
Para definir o formato de Data: Seleccione o formato 
pretendido (DD=dia, MM=mês, AA=ano)

Iluminações
A Luz indicadora/de iluminação pisca ou acende quando recebe 
chamadas/mensagens, durante a chamada, quando se fecha a 
tampa, enquanto a bateria está a carregar ou durante a 
transferência de dados.
d Menu principal > Definições > Defin. telefone > Iluminações
1. Seleccione a opção pretendida

A entrar

Seleccionar a cor pretendida ou Desligado.
Mensag.
Em conversação
Fechar flip
Carregando

Seleccionar Ligado ou Desligado
Transfer. Dados

Nota: Pode verificar a iluminação da função Fechar flip, premindo [O9P] 
com o telemóvel no modo de espera com a tampa fechada.
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Definições do teclado
Som das teclas
Pode alterar o som das teclas.
d Menu principal > Definições > Defin. telefone > Defin. teclas > 

Tipo Tom Teclas
1. Seleccione o som pretendido

Volume de som das teclas
Pode alterar o volume do som das teclas.
d Menu principal > Definições > Defin. telefone > Defin. teclas > 

Vol. Tom Teclas
1. [1929394] para se deslocar para o volume pretendido 7 

[0]9[5] (Escolher)

Iluminação do teclado
Se a iluminação do teclado estiver desligada, o tempo de vida da 
bateria será mais prolongado.
d Menu principal > Definições > Defin. telefone > Defin. teclas > 

Ilumin. teclado
1. Seleccione Ligado ou Desligado
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Bloquear teclado
Bloq. teclado evita que as teclas sejam premidas acidentalmente, 
por exemplo, quando o telemóvel está a ser transportado. Com o 
teclado bloqueado, o ícone ( ) aparece no ecrã. Quando se 
recebe uma chamada, o teclado é temporariamente desbloqueado, 
sendo possível atender a chamada.
Para bloquear o teclado:
d Menu principal > Definições > Defin. telefone > Defin. teclas > 

Bloq. teclado
1. “Bloquear teclado?” 7 [0]9[5] (Sim)

OU
No modo de espera:
1. Prima sem largar [0]
2. “Bloquear teclado?” 7 [0]9[5] (Sim)

Para desbloquear o teclado:
Quando ( ) aparece no ecrã:
1. [0] 7 “Desbloquear teclado?” 7 [0]9[5] (Sim)

Teclas de atalho
A tecla de navegação [1929394] pode ser utilizada como tecla 
de atalho. É possível associar um menu específico à tecla de 
navegação, de modo a permitir o acesso directo ao menu a partir do 
modo de espera.
d Menu principal > Definições > Defin. telefone > Defin. teclas > 

Teclas atalho
1. Seleccione Tecla nav. p/  cima, Tecla nav. p/  a direita, Tecla 

nav. p/  baixo ou Tecla nav. p/  a esquerda
2. Seleccionar o menu pretendido

Nota: Continua a ser possível efectuar chamadas de emergência com o 
teclado bloqueado, mas não há indicação de que o número está a ser 
marcado.
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Reinicialização principal
Pode repor as definições de fábrica, excepto as definições de 
idioma, hora, data e calendário. Dados do utilizador, como 
contactos, mensagens, registos de chamadas e dados guardados 
em Meus Média permanecem no telemóvel.
A reinicialização principal requer uma senha. A senha definida de 
fábrica é 0000.

Reinicialização
d Menu principal > Definições > Defin. telefone > Reinic princip 

> Definições de Reinic.
1. “Quer repor tds definições do telefone?” 7 [0]9[5] (Sim)
2. Introduza a senha 7 [0]9[5] (OK)

Alterar a senha
d Menu principal > Definições > Defin. telefone > Reinic princip 

> Definir senha
1. Introduza a senha actual 7 [0]9[5] (OK)
2. Introduza a nova senha 7 [0]9[5] (OK)
3. Introduza outra vez a nova senha 7 [0]9[5] (OK)
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Definições do ecrã
Imagem de fundo
Pode alterar a Imagem de fundo no ecrã de espera.
d Menu principal > Definições > Defin. visor > Imag. fundo
1. Seleccionar Meus Média ou Descarr. imagens*1

2. [1929394] para se deslocar para a Imagem de fundo 
pretendida

3. Para definir: [5] (Escolher)
Para ver e definir: [0] 7 [0]9[5] (Escolher)

Ícones do menu principal
Pode alterar os ícones do menu ou o fundo no ecrã do Menu principal.

Mudar ícones
Para mudar os ícones do menu:
d Menu principal > Definições > Defin. visor > Ícones menu pr
1. [1929394] para se deslocar para o ícone de menu 

pretendido 7 [0]
2. Seleccionar Meus Média ou Descarr. imagens*1

3. [1929394] para se deslocar para a imagem pretendida
4. Para definir: [5] (Escolher)

Para ver e definir: [0] 7 [0]9[5] (Escolher)
Para mudar o fundo:
d Menu principal > Definições > Defin. visor > Ícones menu pr
1. [5] (Opções) 7 Seleccione Anex imag comp.
2. Repita as operações 2-4 em “Para mudar os ícones do menu:” 

na página 102

*1

Nota: Para descarregar conteúdos, visite o site http://box.panasonic.com/
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Repor as definições por defeito
d Menu principal > Definições > Defin. visor > Ícones menu pr
1. [5] (Opções) 7 Seleccione Por defeito
2. “Quer programar pré-definição?” 7 [0]9[5] (Sim)

Temas
Pode mudar a cor do ecrã.
d Menu principal > Definições > Defin. visor > Temas
1. Seleccionar o tema a cores pretendido

Brilho
Pode ajustar o brilho (contraste) do ecrã.
d Menu principal > Definições > Defin. visor > Brilho
1. [192] para ajustar o brilho 7 [0]9[5] (Escolher)

Tempo de iluminação
É possível definir o período de tempo durante o qual o ecrã tem 
iluminação de fundo.
d Menu principal > Definições > Defin. visor > Tempo ilumin.
1. Seleccione 10 segundos, 30 segundos ou 60 segundos

Nome do operador
Pode mudar a posição do nome do seu operador no ecrã de espera.
d Menu principal > Definições > Defin. visor > Nome operad.
1. Seleccione Por defeito, Superior esquerdo ou Inferior 

esquerdo
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Sons & alertas
Toque/alerta de mensagem
Pode alterar o tom e/ou o volume do toque para chamadas a entrar 
e o alerta para as mensagens que entram.

Alterar o toque/alerta de mensagem
d Menu principal > Definições > Sons e Alertas > Atribuir toque 

ou Alerta mensagem
1. Seleccionar Meus Média ou Descarr. sons*1

2. [192] para se deslocar para o tom pretendido
3. [0] para ouvir o tom 7 [6] (Cancel.) para interromper o tom e 

voltar ao ecrã anterior
4. [5] (Escolher)

*1

Alterar o volume do toque/alerta de mensagem
d Menu principal > Definições > Sons e Alertas > Vol cham 

entrar ou Vol msg entrar
1. [1929394] para ajustar o volume (Volume0-4, 

Progressivo) 7 [0]9[5] (Escolher)

Nota: Para descarregar conteúdos, visite o site http://box.panasonic.com/
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Tom de aviso
O tom de aviso informa que a bateria está fraca.
d Menu principal > Definições > Sons e Alertas > Tom de aviso
1. Seleccione Ligado ou Desligado

Som de activação/som de desactivação
O som de activação ouve-se quando se liga e o som de 
desactivação quando se desliga o telemóvel.
d Menu principal > Definições > Sons e Alertas > Som ao ligar 

ou Som ao desligar
1. Seleccione Ligado ou Desligado

Alerta por vibração
O telemóvel não toca, mas vibra para o informar das chamadas e 
mensagens a entrar, se passar para a função Alerta Vibração.
d Menu principal > Definições > Sons e Alertas > Alerta 

Vibração
1. Seleccione Ligado ou Desligado
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Chamadas

Desvio de chamadas
É possível desviar chamadas de voz, fax e dados para diferentes 
números em diferentes situações. Por exemplo, pode desviar 
chamadas para a sua caixa de correio de voz se não estiver 
contactável.
As chamadas de voz podem ser desviadas nas seguintes situações:

d Menu principal > Definições > Chamadas > Desvio chamadas
1. Seleccione Desviar ch. voz, Desviar ch. fax ou Desviar 

dados
(Se estiver seleccionado Desviar ch. fax ou Desviar dados, 
vá para o ponto 3.)

2. Seleccione a situação de desvio
3. Seleccionar Introd. directa ou De contactos
4. Se a função Introd. directa estiver seleccionada: Introduza o 

número de telefone para desviar para 7 [0]
Se a função De contactos estiver seleccionada: Realce o 
contacto pretendido 7 [5] (Escolher) 7 Se o cartão tiver 
vários números guardados, [192] para se deslocar para o 
número pretendido 7 [0]9[5] (Escolher)
Se a opção estiver activada, o ícone de desvio ( ) aparece no ecrã de 
espera.

Todas chamadas Desvia todas as chamadas de voz.

Quando ocupado Desvia as chamadas de voz quando existe uma 
chamada em curso.

Se sem resposta Desvia chamadas de voz quando não atendidas.

Quando sem Rede Desvia chamadas de voz a entrar quando o 
telemóvel está sem rede.
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Para cancelar cada definição/verificar estado de cada uma:
d Menu principal > Definições > Chamadas > Desvio chamadas
1. Seleccione Desviar ch. voz 7 [192] para se deslocar para a 

situação de desvio pretendida
OU
[192] para se deslocar para Desviar ch. fax ou Desviar 
dados

2. [5] (Opções) 7 Seleccione Desligado ou Estado
Para cancelar todas as definições/verificar o estado de todas:
d Menu principal > Definições > Chamadas > Desvio chamadas
1. Seleccione Cancelar todas ou Todos os estados

Chamada em espera
Se a opção de chamada em espera estiver activada, é possível 
receber outra chamada durante uma chamada activa e fazer 
múltiplas chamadas.
d Menu principal > Definições > Chamadas > Chamada em 

Espera
Aparece o estado actual.
Para aceitar o estado actual:
1. [0]

Para alterar a definição:
1. [5] (Opções) 7 Seleccione Activar ou Desactivar

Aparece o estado actual.
2. [0] para aceitar o estado actual

Atender com qualquer tecla
Pode atender chamadas premindo qualquer tecla, excepto [Y], 
[0], [6] (Cancel.), [U], [O] e [P].
Se a opção de atender com qualquer tecla estiver desactivada, só é 
possível atender as chamadas premindo [q] ou [5] (Aceita).
d Menu principal > Definições > Chamadas > Atend qq tecla
1. Seleccione Ligado ou Desligado



Definições
108

Tampa activa
Pode atender uma chamada, abrindo o telemóvel e terminar a 
chamada, fechando o telemóvel.
Quando a função de tampa activa está desactivada, terá de premir a 
tecla apropriada para atender ou terminar a chamada. Se estiver a 
usar auriculares, pode continuar a falar mesmo com o telemóvel 
fechado.
d Menu principal > Definições > Chamadas > Flip activo
1. Seleccione Ligado ou Desligado

Atendimento automático
Se estiver a usar o auricular opcional no acessório Mãos Livres, 
pode atender uma chamada automaticamente.
d Menu principal > Definições > Chamadas > Resposta auto
1. Seleccione Ligado ou Desligado

Meu número é enviado
Pode escolher se quer ou não que o seu nome e/ou número seja 
visto no outro telefone. Pode aderir à definição da sua rede se 
seleccionar Def. pela rede.
d Menu principal > Definições > Chamadas > M/núm é enviado
1. Seleccione Def. pela rede, Ligado ou Desligado

Duração das chamadas
Pode conferir a duração das chamadas recebidas ou efectuadas.
d Menu principal > Definições > Chamadas > Duração Cham.
1. Seleccione A entrar ou Chamadas saídas
2. Para repor o contador, [0]9[5] (Reinic.)
3. “Quer reíniciar?” 7 [0]9[5] (Sim)
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Serviço de Taxação
Saldo
Pode conferir o saldo se a opção “Custo máximo” estiver activada.
d Menu principal > Definições > Chamadas > Serviço Taxação > 

Saldo
Contador de chamadas
Pode conferir o custo total do modo de chamadas.
d Menu principal > Definições > Chamadas > Serviço Taxação > 

Contad chamadas
Para repor o contador:
1. [0]9[5] (Reinic.) 7 “Reiniciar custo total?” 7 [0]9[5] (Sim)
2. Introduza o PIN 2 7 [0]9[5] (OK)

Custo/Impulso
Pode definir o preço que o seu operador de serviço móvel cobra por 
unidade de tempo da chamada.
d Menu principal > Definições > Chamadas > Serviço Taxação > 

Custo/Impulso
1. [0]9[5] (Editar) 7 Introduza o PIN 2 7 [0]9[5] (OK)
2. Introduza a moeda 7 [0]
3. Introduza o valor 7 [0]9[5] (OK)

Para introduzir uma casa decimal: [r]

Custo máximo
Pode definir o custo máximo das chamadas permitido.
d Menu principal > Definições > Chamadas > Serviço Taxação > 

Custo máximo
1. [0] 7 Introduza o PIN 2 7 [0]9[5] (OK)
2. Introduza o limite de crédito 7 [0]9[5] (OK)

Para desactivar a opção de custo máximo:
No ponto 1, [5] (Opções) 7 Seleccione Desactivar 7 [0]9[5] 
(Sim) 7 Introduza o PIN 2 7 [0]9[5] (OK)
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Conectividade
Infravermelhos
Pode transferir dados entre o seu telemóvel e outro equipamento 
por infravermelhos usando uma ligação por infravermelhos.
Pode enviar um cartão de contacto, eventos de agenda e imagens/
clips áudio/vídeo guardados em Meus Média.

Preparar a ligação por infravermelhos
Coloque o seu telemóvel e o outro 
equipamento dentro do alcance efectivo 
de 20 cm.
• Certifique-se de que não há qualquer 

tipo de obstrução entre os dois 
aparelhos. Equipamento de 
infravermelhos que esteja activado nas 
imediações pode causar interferências.

• Certifique-se de que as entradas por infravermelhos dos 
aparelhos ficam colocadas frente a frente.

• No aparelho receptor, active a entrada por infravermelhos.
• Se o outro equipamento for um computador, terá de configurar a 

ligação por infravermelhos no computador. (Exemplo: Para 
Windows XP, Iniciar > Painel de controlo > Impressoras e outro 
equipamento > Ligação sem fios > Separador de infravermelhos 
> Todos os outros a enviar ficheiros para o seu computador 
utilizando a comunicação por infravermelhos)

Nota: Alguns ficheiros descarregados podem estar protegidos por direitos 
de autor. Estes ficheiros não devem ser enviados.

Atenção: Embora invisível à vista, não aponte o raio infravermelho aos 
olhos de ninguém.

Entrada de 
infravermelhos
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Enviar dados por infravermelhos
Prepare a ligação por infravermelhos conforme descrito em 
“Preparar a ligação por infravermelhos” na página 110.
1. Seleccione o item que pretende enviar
2. [5] (Opções) 7 Seleccione Enviar por
3. Seleccione Infraverm.

O telemóvel inicia automaticamente a ligação por infravermelhos.
Quando concluída, aparece uma mensagem de confirmação.

Receber dados por infravermelhos
Prepare a ligação por infravermelhos conforme descrito em 
“Preparar a ligação por infravermelhos” na página 110.
Para activar a ligação por infravermelhos:
É necessário activar a função de infravermelhos antes de receber 
dados.
Quando a função de infravermelhos está activada, o ícone de 
infravermelhos ( ) aparece no ecrã. Se a função infravermelhos 
não for usada durante 10 minutos ou se o telemóvel for desligado 
uma vez, a função é automaticamente desactivada e ( ) 
desaparece.
d Menu principal > Definições > Conectividade > Infraverm.
1. Seleccione Ligado

Para receber dados por infravermelhos:
Com o ícone ( ) visualizado, o remetente pode dar início à 
transferência de dados.
1. Quando a transferência é iniciada, “Quer receber dados?” 7 

[0]9[5] (Sim) para receber os dados
2. Quando a transferência está concluída, “Dados recebidos” 7 

Regressar ao ecrã de espera 7 Aparece o nome do ficheiro 
recebido 7 [0]9[5] (Salvar) para guardar os dados
Os dados recebidos são guardados em respectivos menus ou ficheiros.
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Tecnologia sem fios Bluetooth®

Pode enviar e receber imagens, clips áudio e de vídeo, etc. entre 
aparelhos com tecnologia Bluetooth, como telemóveis e 
computadores.
Para falar sem fios com o telemóvel no bolso ou na carteira, use um 
auricular ou acessório mãos livres Bluetooth.

Configurar Bluetooth
É necessário configurar primeiro as ligações Bluetooth antes de 
usar a função pela primeira vez. Depois disso, vá a Definições para 
activar a função Bluetooth e para tornar o seu telemóvel visível a 
outro equipamento Bluetooth.
d Menu principal > Definições > Conectividade > Bluetooth > 

Definições
1. Seleccione a definição pretendida

Nota: Embora o equipamento Bluetooth estabeleça ligação dentro de um 
alcance de 10 metros, paredes ou outros obstáculos próximos podem 
causar interferências.

Confirme primeiro com as autoridades locais antes de usar qualquer 
equipamento com tecnologia sem fios Bluetooth, pois alguns países podem 
colocar limitações ao uso de aparelhos com tecnologia Bluetooth.

Se a função Bluetooth estiver sempre em “Ligado”, a bateria descarrega 
mais rapidamente. Para conservar a energia da bateria, seleccione 
Desligado em Bluetooth quando não estiver a usar essa função (ver 
página 112).

Bluetooth lg/d Seleccionar Ligado ou Desligado.

Nome do telef
Use o nome já existente ou introduza um nome 
para o seu telemóvel, que será identificado por 
outros aparelhos quando estiverem a tentar 
encontrar o seu telemóvel.
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*1 Para manter a duração da bateria e evitar ligações não desejadas, 
“Mostrar telef” em Visibilidade tem uma duração de 5 minutos.

Emparelhamento com outros equipamentos
Para poder transferir informação entre dois aparelhos com tecnologia 
Bluetooth, estes têm de se encontrar mutuamente e estabelecer 
ligação. Esta operação é designada por “emparelhamento”.
Certifique-se de que o equipamento com o qual deseja emparelhar 
está ligado e a respectiva função de Bluetooth activada.
d Menu principal > Definições > Conectividade > Bluetooth > 

Dispos emparelh
1. “Sem dispositivo aparelhado adicionar novo dispositivo?” 

7 [5] (OK)
O telemóvel começa a procurar outros equipamentos e avisa-o quando 
encontra outro aparelho.

2. [192] para se deslocar para o aparelho pretendido
3. [5] (Opções) 7 Seleccione Aparelh disp
4. Introduza o Código, se solicitado 7 [5] (OK)

Poderá ter de introduzir códigos em ambos os aparelhos que estão a 
tentar estabelecer ligação.

5. “Tornar dispositivo fiável?” 7 [5] (Sim)

Visibilidade*1

Escolha Mostrar telef para permitir que outros 
aparelhos Bluetooth encontrem o seu telemóvel 
durante a pesquisa, ou seleccione Ocultar telef 
para impedir de o fazerem.

Nota: O Código poderá ter entre 1 e 16 dígitos, excepto nos casos em que 
nas instruções do aparelho que está a tentar estabelecer ligação 
(normalmente um auricular) está especificado um código de 4 dígitos.
Se definir o aparelho como “fiável” no ponto 5, futuras ligações podem ser 
estabelecidas sem aviso. Isto poderá permitir a aparelhos “fiáveis” acederem 
à sua lista de Contactos e pastas de dados sem pedir autorização. 
Recomenda-se que defina como “fiáveis” apenas os seus próprios aparelhos, 
para evitar o pedido de autorização sempre que recebe uma chamada.
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Configurar o auricular Bluetooth (acessório opcional)
O auricular Bluetooth permite-lhe fazer uso do seu telemóvel sem 
fios e com as mãos livres. Para poder usar o auricular, terá de 
emparelhar primeiro o auricular e o telemóvel.
Depois de activar a função Bluetooth, o respectivo ícone ( ) 
aparece no ecrã principal. Nessa altura, terá de configurar o 
auricular para o emparelhamento.
1. Ligue o auricular

Consulte as instruções do auricular.
2. Permita a detecção do auricular

Consulte as instruções do auricular.
3. No telemóvel, siga as instruções “Emparelhamento com outros 

equipamentos” na página 113
4. Para receber chamadas através de um auricular Bluetooth: 

Realce o nome do aparelho 7 [5] (Opções) 7 Seleccione 
Ligar
OU
Prima o botão no auricular
( ) aparece no ecrã quando o auricular tiver estabelecido ligação.
Consulte as instruções do auricular.
Quando o auricular e o telemóvel estiverem ligados um ao outro, poderá 
então atender chamadas usando o auricular. O auricular toca se estiver 
ligado ao receber uma chamada. Para informação sobre o atendimento 
de chamadas através do auricular, consulte as instruções do auricular. 
Para fazer uma chamada com o auricular, consulte igualmente as 
instruções do auricular.
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Enviar/receber dados por Bluetooth
Pode enviar e receber cartões de Contactos como cartões de visita, 
eventos de agenda, imagens, clips áudio e de vídeo através de 
Bluetooth.

Para enviar dados através de Bluetooth:
1. Permita a detecção do aparelho receptor
2. Realce o item que pretende enviar
3. [5] (Opções) 7 Seleccione Enviar por
4. Seleccione Bluetooth

Se o telemóvel já tiver procurado equipamentos, é apresentada uma 
lista dos aparelhos detectados.
Se o telemóvel ainda não tiver procedido a essa pesquisa, irá 
automaticamente procurar aparelhos nas proximidades, apresentando 
depois uma lista dos aparelhos encontrados. [6] (Cancel.) para 
interromper a pesquisa.

5. [192] para se deslocar para o aparelho pretendido na lista 7 
[5] (Opções)

6. Seleccione Escolher
Aparece uma mensagem de ligação, e se o outro aparelho aceitar, 
aparece uma mensagem de confirmação quando a transferência estiver 
concluída.
Se o outro aparelho não puder receber dados, aparece uma mensagem 
de erro.

Para receber dados por Bluetooth:
1. Active a função Bluetooth do seu telemóvel e permita a sua 

detecção
2. Quando a transferência é iniciada, “Quer receber dados?” 7 

[0]9[5] (Sim) para receber os dados

Nota: O telemóvel poderá não autorizar a cópia, alteração, transferência 
ou encaminhamento de algumas imagens, toques ou outro conteúdo que 
esteja protegido por direitos de propriedade.
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3. Quando a transferência é concluída, “Dados recebidos” 7 
[0]9[5] (Salvar) para guardar os dados
Os dados recebidos são guardados em respectivos menus ou ficheiros.

Gerir equipamentos emparelhados
d Menu principal > Definições > Conectividade > Bluetooth > 

Dispos emparelh
1. [192] para se deslocar para o equipamento pretendido 7 

[5] (Opções)
2. Seleccione a opção pretendida

Ícones de equipamentos emparelhados

Nota: É necessário confirmar primeiro, caso o equipamento emparelhado 
não esteja autorizado.

Ad nv disposit
Ver a lista de aparelhos encontrados. Para 
procurar outros aparelhos, premir [5] (Opções) 
7 seleccionar Pesquisar com a lista Dispos 
encont visualizada.

Tronar fiável/ Torn ñ 
fiável Tornar um aparelho fiável/não fiável.

Ligar/ Desligar Ligar/desligar do telemóvel, auricular ou 
acessório mãos livres.

Renomear Alterar o nome do equipamento emparelhado 
para outro nome mais fácil de reconhecer.

Apagar Apagar o equipamento emparelhado da lista.

áudio telemóvel

computador diversos
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Sincronização
Pode sincronizar a sua lista de contactos com o seu servidor de 
rede. Poderá ter de proceder à sincronização se a sua lista de 
contactos estiver guardada no servidor da rede e se pretender que 
todos eles sejam iguais. Pode enviar apenas alterações ou todos os 
seus registos para o servidor de rede. Esta funcionalidade usa 
tecnologia normal SyncML/OMA.
Para poder sincronizar a sua lista de Contactos, terá de definir um 
perfil de servidor e seleccionar um perfil WAP.

Criar/editar um perfil de servidor
Pode criar 2 perfis de servidor.
d Menu principal > Definições > Conectividade > Sincronização
1. [5] (Opções) 7 Seleccione Definir síncron
2. [192] para se deslocar para o perfil pretendido
3. [5] (Opções) 7 Seleccione Editar
4. Seleccione a definição pretendida 7 [0]
5. Introduza os detalhes 7 [0]
6. [5] (Salvar)

Seleccionar um perfil de servidor
d Menu principal > Definições > Conectividade > Sincronização
1. Repita as operações 1 e 2 em “Criar/editar um perfil de 

servidor” na página 117
2. [5] (Opções) 7 Seleccione Definições

Nome do perfil Introduzir o nome do perfil.

Nome servidor Introduzir o endereço web do servidor.

Base dados serv Introduzir o nome da base de dados do servidor.

ID util servid. Introduzir o seu nome de utilizador para o servidor.

Senha servidor Introduzir senha.
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Seleccionar um perfil WAP
d Menu principal > Definições > Conectividade > Sincronização
1. [5] (Opções) 7 Seleccione Perfis WAP
2. Seleccione o perfil pretendido

Sincronização
Para enviar apenas alterações para o servidor de rede:
d Menu principal > Definições > Conectividade > Sincronização 

> Contact modific
O telefone confirma a conclusão.
Para enviar todos os seus registos para o servidor de rede:
d Menu principal > Definições > Conectividade > Sincronização 

> Todos contactos
O telefone confirma a conclusão.

Autenticação do servidor ou da base de dados
Durante a sincronização, poderá ser solicitada a autenticação do 
servidor ou base de dados. Introduza a informação correcta e volte 
a tentar a ligação de sincronização.
No ecrã de autenticação:
1. [192] para se deslocar para a definição pretendida 7 [0]
2. Introduza a informação correcta 7 [0]
3. Para voltar a tentar a ligação de sincronização, [5] (Opções) 

7 Seleccione OK

Nota: Se estiver a sincronizar a sua lista de Contactos pela primeira vez ou 
se precisar de efectuar um grande número de alterações, a sincronização 
pode demorar alguns minutos ou mais.

Não pode sincronizar os seguintes campos: Aniversário, Endereço postal, 
Toque, Alerta mensagem, Iluminação, Imagem e Grupo. Poderá haver 
outros campos que não possam ser sincronizados, dependendo do servidor.
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Difusão celular
É possível receber mensagens sobre vários tópicos, tais como 
informações de trânsito e condições meteorológicas, emitidas 
regularmente pelo seu operador de rede. É necessário especificar 
o(s) “tópico(s)” de informação e o idioma no qual pretende receber 
esta informação.

Activar a difusão celular
d Menu principal > Definições > Conectividade > Difusão 

Celular > Ligado/Desligado
1. Seleccione Ligado ou Desligado

Ler uma mensagem recebida
d Menu principal > Definições > Conectividade > Difusão 

Celular > Ler mensagens
1. [192] para se deslocar para a mensagem pretendida 7 [0]

Tópicos e idiomas
Pode adicionar, editar e apagar tópicos e idiomas.
d Menu principal > Definições > Conectividade > Difusão 

Celular > Opções > Tópico ou Idioma
1. [192] para se deslocar para o tópico ou idioma pretendido
2. [5] (Opções) 7 Seleccione Adicion., Editar ou Apagar
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Rede GSM
Seleccionar uma rede manualmente
Pode seleccionar manualmente uma rede que esteja disponível no 
local onde se encontra no momento.
d Menu principal > Definições > Conectividade > Rede GSM > 

Nova pesquisa
1. Seleccionar a rede pretendida

Lista de redes
A lista de redes é utilizada quando o modo de pesquisa definido é 
“Automático”. A ordem na lista indica a prioridade da pesquisa. 
Pode alterar a lista, conforme pretender.
d Menu principal > Definições > Conectividade > Rede GSM > 

Selecionar rede
1. [192] para se deslocar para a rede pretendida
2. [5] (Opções) 7 Seleccione Adicion., Introd., Editar ou 

Apagar
Adicion. guarda uma nova rede no final da lista, enquanto Introd. 
guarda uma nova rede antes da rede seleccionada.

Modo de pesquisa
Pode configurar o telemóvel para procurar redes automaticamente 
ou manualmente quando em roaming. Com Automático 
seleccionado, o telemóvel selecciona automaticamente uma nova 
rede, de modo a garantir uma melhor disponibilidade de rede. Com 
Manual seleccionado, as redes disponíveis são indicadas no ecrã 
de espera.
d Menu principal > Definições > Conectividade > Rede GSM > 

Modo pesquisa
1. Seleccione Automático ou Manual

Nota: A legislação nacional pode não permitir serviços de roaming no seu 
país/área de residência.
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Ligações de dados
As definições GPRS e CSD estão guardadas no menu “Ligações de 
dados”.
É possível enviar e receber dados utilizando tecnologia GPRS ou 
CSD.

Editar as definições GPRS/CSD
d Menu principal > Definições > Conectividade > Ligações de 

dados
1. [192] para se deslocar para a definição que pretende editar 

ou <Vazio> para adicionar uma nova definição 7 [0]
2. Se <Vazio> estiver seleccionado, seleccione GPRS ou CSD
3. Altere o campo pretendido 7 [5] (Salvar)

Apagar as definições GPRS/CSD
d Menu principal > Definições > Conectividade > Ligações de 

dados
1. [192] para se deslocar para a definição que pretende apagar
2. [5] (Opções) 7 Seleccione Apagar
3. [0]9[5] (Sim)

USB
Pode efectuar cópias de segurança de dados guardados no seu 
telemóvel para um PC, utilizando um cabo USB opcional. Antes de 
usar o cabo USB, instale o software Handset Manager, existente no 
CD-ROM. Para mais informações, vá ao site 
http://panasonic.co.jp/pmc/products/en/support/index.html

Nota: Se o operador de serviço móvel tiver protegido algumas das suas 
definições, é provável que não as consiga alterar.
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Segurança
Código PIN
O PIN protege o cartão SIM contra a utilização não autorizada. Se 
activar o PIN, sempre que ligar o telemóvel ser-lhe-á pedido o PIN.
O PIN 2 controla a segurança para determinados serviços do 
operador de serviço móvel, tais como marcação fixa e taxas de 
serviço.

Activar/desactivar a função de introdução do PIN
d Menu principal > Definições > Segurança > Inserir PIN > 

Activ/Desactiv
1. Seleccione Activ. ou Desactivar
2. Introduza o código PIN (4-8 dígitos) 7 [0]9[5] (OK)

Alterar o PIN
Pode alterar o PIN se a opção “Inserir PIN” estiver configurada em 
“Activar”.
d Menu principal > Definições > Segurança > Inserir PIN > 

Mudar PIN
1. Introduza o código actual 7 [0]9[5] (OK)
2. Introduza o novo código 7 [0]9[5] (OK)
3. Introduza outra vez o novo código 7 [0]9[5] (OK)

Nota: Se o PIN for mal introduzido 3 vezes, o telemóvel é bloqueado e 
será necessário introduzir o código PUK. Se o PIN 2 for mal introduzido 
3 vezes, o SIM é bloqueado e será necessário introduzir o código PUK 2. Se 
o código PUK for introduzido incorrectamente 10 vezes, o telemóvel deixará 
de funcionar definitivamente. Perder-se-á toda a informação guardada no 
SIM e será necessário substituir esse cartão. Contacte o seu operador de 
serviço móvel para mais informações.
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Mudar o PIN 2

d Menu principal > Definições > Segurança > Mudar PIN 2
1. Introduza o código actual 7 [0]9[5] (OK)
2. Introduza o novo código 7 [0]9[5] (OK)
3. Introduza outra vez o novo código 7 [0]9[5] (OK)

Marcação fixa
Se a opção de marcação fixa estiver activada, só podem ser 
marcados os números guardados em Contactos(SIM). Qualquer 
número de telefone marcado manualmente terá de coincidir com um 
número existente em Contactos(SIM).
Para guardar, editar ou apagar um número de telefone em 
Contactos(SIM), terá de inserir o seu PIN 2.
d Menu principal > Definições > Segurança > Marcação Fixa
1. Seleccione Activ. ou Desactivar
2. Introduza o código PIN 2 (4-8 dígitos) 7 [0]9[5] (OK)

Restrição de chamadas
A opção de restrição de chamadas limita determinadas chamadas 
usando uma senha fornecida pelo operador de serviço móvel.
Estão disponíveis as seguintes definições para a restrição de 
chamadas:

Bar.cham.de saída Impede a realização de todas as chamadas.

Bar.p/estrangeiro Impede a realização de chamadas internacionais.

Bar. ch. int. exc. país 
origem

Impede a realização de chamadas internacionais 
excepto para o seu país de origem.

Bar.cham.a entrar Impede o atendimento de todas as chamadas.

Bar. ent. est. Impede o serviço de roaming no estrangeiro.
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Definir restrições de chamadas
d Menu principal > Definições > Segurança > Bar. chamadas
1. Seleccione a definição pretendida
2. Introduza a senha 7 [0]9[5] (OK)

Para cancelar definição/verificar estado:
d Menu principal > Definições > Segurança > Bar. chamadas
1. [192] para se deslocar para a definição pretendida
2. [5] (Opções) 7 Seleccione Desligado ou Estado
3. Se a opção Desligado estiver seleccionada, introduza a senha 

7 [0]9[5] (OK)
Para cancelar todas as definições/verificar o estado de todas:
d Menu principal > Definições > Segurança > Bar. chamadas
1. Seleccione Cancelar todas ou Todos os estados
2. Se a opção Cancelar todas estiver seleccionada, introduza a 

senha 7 [0]9[5] (OK)

Alterar a senha
d Menu principal > Definições > Segurança > Bar. chamadas > 

Senha
1. Introduza a senha actual 7 [0]9[5] (OK)
2. Introduza a nova senha 7 [0]9[5] (OK)
3. Introduza outra vez a nova senha 7 [0]9[5] (OK)
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Estrutura do menu Ferramentas

Nota: Há várias formas de seleccionar as funcionalidades a partir das listas 
de menu. Ver “Modo de selecção das funcionalidades do menu” na 
página 31.

SIM Tool Kit*1 ................. 126

Alarmes........................... 126

Gravador de som ........... 128

Calculadora .................... 129

*1
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SIM Tool Kit
O SIM Tool Kit permite o funcionamento e a interacção de 
aplicações existentes no cartão SIM com o seu telemóvel. Estas 
aplicações, que estão guardadas na memória do SIM, são serviços 
de valor acrescentado. O seu operador de serviço móvel pode 
configurar o seu cartão SIM com aplicações que podem ser 
visualizadas no seu telemóvel como opções adicionais de menus.
Para mais informações, contacte o seu operador.

Alarmes
Podem ser definidos 5 alarmes diferentes.

Definir o alarme
d Menu principal > Ferramentas > Alarmes
1. [192] para se deslocar para a definição 

pretendida 7 [0]
2. [192] para se deslocar para o campo 

pretendido 7 [0]
3. Introduza os detalhes 7 [0]
4. [5] (Salvar) para guardar a entrada

O ícone do alarme ( ) aparece no ecrã de 
espera.

Ligar/desligar Seleccionar Ligado ou Desligado.

Horas Introduzir a hora.

Repetição tipo Seleccionar Uma vez, Todos os dias ou 
Seman para o tipo de repetição de alarme.
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Ligar/desligar o alarme
d Menu principal > Ferramentas > Alarmes
1. [192] para se deslocar para a definição pretendida
2. [5] (Opções) 7 Seleccione Ligar ou Deslig

Parar o alarme
Quando o alarme toca, pode activar a função “Snooze”, que fará 
repetir o alarme 5 vezes a intervalos de 5 minutos.
1. Prima qualquer tecla excepto [Y] 7 “Quer parar o 

“snooze”?”
2. Para parar a função “Snooze”: [0]9[5] (Deslig)

Para activar a função “Snooze”: [6] (Snooze)

Tom do alarme

Seleccionar o tom de alarme em 
<Prédefinido> ou Meus Média. Para 
descarregar um tom de alarme, seleccionar 
Descarr. sons*1.

Volume alarme Ajustar o volume do alarme (Volume0-4 ou 
Progressivo).

Imagens guard.
Seleccionar a imagem pretendida. A 
imagem aparece no ecrã quando o alarme 
toca.

Iluminação Seleccionar o padrão de iluminação 
pretendido ou Desligado.

Nota: O alarme toca à hora definida mesmo que o telemóvel esteja 
desligado.

Atalho: Se parar o alarme premindo [Y], a função “Snooze” é activada e 
passa-se para o modo de espera.
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Gravador de som
Pode gravar sons, a sua voz ou uma conversa telefónica. Os clips 
áudio gravados (excepto a conversa telefónica) podem ser 
anexados a mensagens MMS.

Gravar novos clips áudio
d Menu principal > Ferramentas > Gravador de som
1. [0]9[5] (Iníciar) para iniciar a gravação

O tempo máximo de gravação é de 3 minutos.
2. [0]9[5] (Parar) para terminar a gravação
3. [0] se pretender reproduzir

[192] para ajustar o volume
4. [5] (Opções) 7 Seleccione Salvar

O clip áudio é guardado em Meus Média.
Se seleccionar Env como MMS, poderá ter acesso ao menu MMS.

Nota: Se, ao guardar o clip áudio gravado, receber uma mensagem sobre 
falta de espaço na memória, prima [0]9[5] (Sim) para guardar o clip áudio 
gravado apagando ficheiros de que já não precisa em Meus Média.
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Calculadora
Pode utilizar a calculadora de 4 funções (adição, subtracção, 
multiplicação e divisão) para efectuar operações aritméticas 
simples.
d Menu principal > Ferramentas > Calculadora
1. Introduza um número

Para introduzir uma casa decimal: [5]
Para introduzir um sinal de menos: [r]
Para apagar dígitos: [6] (Limpar)

2. [1929394] para seleccionar a 
operação aritmética ([1] para multiplicar, 
[4] para somar, [2] para dividir, [3] para 
subtrair)

3. Introduza um número
4. [0] (=) para calcular
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Consultar o calendário
Pode visualizar o calendário por mês, semana ou dia.

Consulta
d Menu principal > Calendário
Para percorrer o calendário: [1929394]
Para alterar o formato de apresentação (formato Mensal/
formato Semanal): ver Ver formato em “Opções”
Para ver a informação sobre o dia seleccionado (formato 
Diário): [0]

Opções
No formato Mensal ou Semanal, estão disponíveis as seguintes 
opções premindo [5] (Opções).

Nota: Há várias formas de seleccionar as funcionalidades a partir das listas 
de menu. Ver “Modo de selecção das funcionalidades do menu” na 
página 31.

Nova entrada Ver “Criar eventos de agenda” na página 132.

Ver formato Alterar o formato de apresentação do calendário, 
Mensal ou Seman.

Ir para a data Ir para a data especificada.

Enviar por
Enviar eventos de agenda por infravermelhos ou 
Bluetooth. Ver “Infravermelhos” na página 110 ou 
“Tecnologia sem fios Bluetooth®” na página 112.

Apagar Ver “Apagar vários eventos” na página 134.

Estado 
memória Mostrar o espaço ocupado pelo calendário na memória.

Definições Ver “Definições do calendário” na página 135.
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Formato de apresentação do calendário
Para alterar o formato de apresentação do calendário, ver 
“Consulta” na página 130.

Formato Mensal

Formato Semanal

Data actual Realçado a vermelho

Data 
seleccionada

Fundo de cor - também 
visualizado no canto superior 
esquerdo do calendário

Número da 
semana da 
data 
seleccionada

Visualizado no canto superior 
direito do calendário

Nota agendada
Fundo de cor - também 
visualizado na agenda com 
ícone de categoria, hora de 
início e nota (até três eventos)

Data actual Semana sublinhada a 
vermelho

Número da 
semana actual

Visualizado no canto superior 
direito do calendário

Data 
seleccionada

O dia da semana está realçado 
a cor - também visualizado no 
canto superior esquerdo do 
calendário

Nota agendada O período de tempo agendado 
está realçado a cor

Agenda
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Formato Diário

Criar eventos de agenda
d Menu principal > Calendário
1. Seleccione o dia do evento que pretende guardar
2. [5] (Opções) 7 Seleccione Nova 

entrada
3. [192] para se deslocar para o campo 

pretendido 7 [0]
4. Introduza os detalhes 7 [0]

Para introduzir caracteres, ver “Modo de 
escrita” na página 42.

5. [5] (Salvar) para guardar o evento

Data actual Visualizado no canto superior 
esquerdo

Número da 
semana actual

Visualizado no canto superior 
direito

Nota agendada Visualizado com ícone de 
categoria, hora de início e nota

Nota Inserir nota (assunto).

Dat/hora início
Introduzir a hora de início 7 [2] 7 
Introduzir a data de início (hora/data 
actuais já introduzidas).
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Data/hora fim
Introduzir a hora de fim 7 [2] 7 Introduzir 
a data de fim (hora/data actuais já 
introduzidas).

Repetição tipo Seleccionar um ciclo de repetição de 
evento.

Lembrete

Programar o lembrete para a hora de início 
(0 min.) ou alguns minutos antes da hora 
de início.
Seleccione Desligado, 0 min. ou 5, 10, 15, 
30, 60, 90 min. adiantados.
Quando o tom de lembrete é emitido, prima 
[5] (Ver) para conferir a agenda ou prima 
[6] (Parar) para voltar ao modo de espera.

Localização Introduzir localização.

Categoria Seleccionar categoria.

Tom calendário

Seleccionar um tom de lembrete em 
<Prédefinido> ou Meus Média. Para 
descarregar um tom, seleccionar Descarr. 
sons*1.

Vol calendário Ajustar o volume do lembrete (Volume0-4 
ou Progressivo).

Iluminação Seleccionar um padrão de iluminação para 
o lembrete ou Desligado.

Nota: O lembrete toca à hora programada mesmo que o telemóvel esteja 
desligado.

O calendário realça apenas os dias de início dos eventos agendados se 
estes se prolongarem por vários dias.

Para descarregar conteúdos, visite o site http://box.panasonic.com/
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Gerir eventos de agenda
Editar eventos
d Menu principal > Calendário
1. No formato Diário, [192] para se deslocar para o evento 

pretendido
2. [5] (Opções) 7 Seleccione Editar
3. Edite o campo pretendido 7 [5] (Salvar) para substituir

Apagar eventos
Apagar um evento
d Menu principal > Calendário
1. No formato Diário, [192] para se deslocar para o evento 

pretendido
2. [5] (Opções) 7 Seleccione Apagar
3. [0]9[5] (Sim)

Apagar vários eventos
Para apagar os eventos do dia seleccionado ou eventos já 
ocorridos:
d Menu principal > Calendário
1. No formato Mensal ou Semanal, [1929394] para se 

deslocar para a data pretendida
2. [5] (Opções) 7 Seleccione Apagar
3. Seleccione Dia ou Passado
4. [0]9[5] (Sim)

Para apagar todos os eventos:
d Menu principal > Calendário
1. No formato Mensal ou Semanal, [5] (Opções) 7 Seleccione 

Apagar
2. Seleccione Tudo
3. [5] (Sim)
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Definições do calendário
Seleccionar o primeiro dia da semana
d Menu principal > Calendário
1. [5] (Opções) 7 Seleccione Definições
2. Seleccione Início Semana
3. Seleccione o dia da semana pretendido

Definir feriados
Pode definir a indicação dos feriados a vermelho.
d Menu principal > Calendário
1. [5] (Opções) 7 Seleccione Definições
2. Seleccione Def feriados
3. [192] para se deslocar para o dia da semana pretendido 7 

[0]
Repita esta operação para seleccionar outros dias da semana.

4. [5] (OK)
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Estrutura do menu Meus Média

Nota: Há várias formas de seleccionar as funcionalidades a partir das listas 
de menu. Ver “Modo de selecção das funcionalidades do menu” na 
página 31.

Imagens .......................... 137
Imagens guard. .................... 137
Descarr. imagens*1 .............. 141
Tirar nova foto ...................... 141

Sons................................ 141
Sons guardados ................... 142
Descarr. sons*1 .................... 143
Gravar novo som.................. 144

Vídeos............................. 144
Vídeos guard. ....................... 144
Mais Videos*1....................... 145
Grav novo vídeo................... 145

Jogos...............................145
Aplics guard. ........................145
Descarr. jogos*1....................146

Modelos Texto ................146

Estado memória .............147

*1
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Imagens
Fotografias tiradas com a Câmara, imagens descarregadas de um 
site WAP e recebidas por infravermelhos ou Bluetooth ficam 
guardadas na pasta “Imagens”.

Ver fotografias
d Menu principal > Meus Média > Imagens > Imagens guard.
1. [1929394] para se deslocar para a miniatura pretendida 7 

[0]
Pode visualizar o tamanho real da imagem seleccionada, premindo [0], 
se a imagem for maior do que o ecrã. Para continuar para o ponto 2, 
prima [6] (Para trás).

2. [4]9[2] para ver a imagem seguinte ou [3]9[1] para ver a 
imagem anterior

Gerir ficheiros
Criar uma nova pasta:
1. Na pasta Imagens guardadas, [5] (Opções) 7 Seleccione 

Gerir ficheirs
2. Seleccione Nova pasta
3. Introduza o noma da pasta 7 [0]

Para transferir a imagem seleccionada para outra pasta:
1. Com a miniatura realçada, [5] (Opções) 7 Seleccione Gerir 

ficheirs
2. Seleccione Mov p/pasta
3. Seleccione a pasta pretendida

Nota: Para usar um ficheiro descarregado ou com a indicação do ícone 
( ), poderá ter de adquirir direitos. Para mais informações, contacte o seu 
operador.

Nota: O tamanho do ficheiro da imagem realçada é apresentado por baixo 
do título da imagem, juntamente com a data e a hora em que a imagem foi 
guardada. A imagem com menos de 1 kB é apresentada como tendo 1 kB.
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Opções
Durante a visualização da lista de imagens, estão disponíveis as 
seguintes opções premindo [5] (Opções):

Env como MMS Anexar a imagem seleccionada a uma MMS. Ver 
“Criar uma MMS” na página 64.

Usar como
Usar a imagem seleccionada como Imag. fundo 
ou Foto contacto. Ver “Usar imagens” na 
página 139.

Apagar Apagar a imagem/pasta seleccionada.

Apagar tudo Apagar todas as imagens na pasta ou todas as 
pastas.

Activar Adquirir direitos para visualizar a imagem 
seleccionada.

Renomear Mudar o nome da imagem/pasta seleccionada.

Enviar por

Enviar a imagem seleccionada por infravermelhos 
ou Bluetooth. Ver “Infravermelhos” na página 110 
ou “Tecnologia sem fios Bluetooth®” na 
página 112.

Redimensionar Redimensionar a imagem seleccionada.

Editar Editar a imagem seleccionada. Ver “Editar 
imagens” na página 139.

Mudar vista Mudar a lista de imagens para vista Lista ou vista 
Grelha.

Gerir ficheirs
Criar uma nova pasta ou transferir a imagem 
seleccionada para outra pasta. Ver “Gerir 
ficheiros” na página 137.

Detalhes Mostrar detalhes da imagem seleccionada.

Nota: O envio ou edição de uma imagem de encaminhamento bloqueado, 
indicado pelo ícone ( ), é restrito.
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Usar imagens
Pode usar as imagens guardadas como Imagens de fundo ou 
imagens de Contactos.
d Menu principal > Meus Média > Imagens > Imagens guard.
1. [1929394] para se deslocar para a imagem pretendida.
2. [5] (Opções) 7 Seleccione Usar como
3. Seleccione Imag. fundo ou Foto contacto

(Se estiver seleccionado Foto contacto, passe pare o ponto 
seguinte.)

4. Realce o contacto pretendido 7 [5] (Escolher)
5. [5] (Salvar)

Editar imagens
Adicionar moldura
Pode adicionar uma moldura a uma imagem.
d Menu principal > Meus Média > Imagens > Imagens guard.
1. Com a miniatura pretendida realçada ou a imagem pretendida 

no ecrã, [5] (Opções) 7 Seleccione Editar
2. Seleccione Adic. moldura
3. Seleccione a moldura pretendida

É mostrada a imagem com a moldura seleccionada.
Pode alterar a moldura premindo [394].

4. [0]9[5] (Salvar)
5. Introduza o nome do ficheiro 7 [0]

Nota: Adicionar uma moldura é uma opção disponível apenas quando o 
tamanho da imagem a ser editada é Médio 320x240, Pequeno 160x120 ou 
Vis p 240x320.
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Redimensionar
Pode cortar ao tamanho das suas imagens.
d Menu principal > Meus Média > Imagens > Imagens guard.
1. Com a miniatura pretendida realçada ou a imagem pretendida 

no ecrã, [5] (Opções) 7 Seleccione Editar
2. Seleccione Redimensionar
3. Seleccione o tamanho pretendido
4. Se a função Tam. livre estiver seleccionada: [1929394] 

para definir o ponto de início 7 [0]9[5] (Iníciar) 7 
[1929394] para definir o ponto de fim 7 [0]9[5] (OK).
Se estiver seleccionado outro tamanho que não Tam. livre: 
[1929394] para deslocar a caixa de regulação 7 [0]9[5] 
(Iníciar)

5. [0]9[5] (Salvar)
6. Introduza o nome do ficheiro 7 [0]

Apagar sombra
Pode fazer que as imagens escuras fiquem mais claras.
d Menu principal > Meus Média > Imagens > Imagens guard.
1. Com a miniatura pretendida realçada ou a imagem pretendida 

no ecrã, [5] (Opções) 7 Seleccione Editar
2. Seleccione Apagar sombra
3. [0]9[5] (Salvar)
4. Introduza o nome do ficheiro 7 [0]
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Descarregar ficheiros de imagens
d Menu principal > Meus Média > Imagens > Descarr. imagens
Aparece o site de onde as imagens são descarregadas.

Tirar uma nova fotografia
d Menu principal > Meus Média > Imagens > Tirar nova foto
O telemóvel passa para o modo Imagem. Ver “Tirar uma fotografia” 
na página 78.

Sons
Os sons gravados pelo Gravador de som, descarregados de um site 
WAP e recebidos por infravermelhos ou Bluetooth são guardados 
na pasta “Sons”.

Nota: A Panasonic não se responsabiliza pelo desempenho dos conteúdos 
descarregados ou eventual corrupção do software do telemóvel.

Para descarregar conteúdos, visite o site http://box.panasonic.com/

Nota: Para usar um ficheiro descarregado ou com a indicação do ícone 
( ), poderá ter de adquirir direitos. Para mais informações, contacte o seu 
operador.
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Reproduzir clips áudio
d Menu principal > Meus Média > Sons > Sons guardados
1. [192] para se deslocar para o ficheiro áudio pretendido 7 [0]

[192] para ajustar o volume.
2. Para parar: [0]

Para reiniciar: [5] (Reinic.)

Gerir ficheiros
Pode criar novas pastas ou transferir os ficheiros áudio 
seleccionados para outra pasta. Ver “Gerir ficheiros” na página 137.

Opções
Na lista dos sons, estão disponíveis as seguintes opções premindo 
[5] (Opções):

Nota: O tamanho do ficheiro áudio realçado é apresentado no topo da lista, 
juntamente com a data e a hora em que o ficheiro áudio foi guardado. Um 
ficheiro áudio com menos de 1 kB é apresentado como tendo 1 kB.

Env como MMS Anexar o clip áudio seleccionado a uma MMS. Ver 
“Criar uma MMS” na página 64.

Usar como
Usar o clip áudio seleccionado como Toque, 
Alerta mensagem ou Toq  contacto Ver “Usar 
clips áudio” na página 143.

Reprod sequênc
Seleccionar Enlaçado ou Aleatório para 
reproduzir todos os clips áudio na pasta 
seleccionada em sequência ou aleatoriamente.

Apagar Apagar o ficheiro áudio/pasta seleccionada.

Apagar tudo Apagar todos os ficheiros áudio na pasta ou todas 
as pastas.

Activar Adquirir os seus direitos para reproduzir o ficheiro 
áudio seleccionado.

Renomear Mudar o nome do ficheiro áudio/pasta 
seleccionada.
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Usar clips áudio
Pode utilizar os clips áudio como toques, alertas de mensagens ou 
toques de Contactos.
d Menu principal > Meus Média > Sons > Sons guardados
1. [192] para se deslocar para o clip áudio pretendido
2. [5] (Opções) 7 Seleccione Usar como
3. Seleccione Toque, Alerta mensagem ou Toq  contacto

(Se estiver seleccionado Toq  contacto, passe pare o ponto 
seguinte.)

4. Realce o contacto pretendido 7 [5] (Escolher)
5. Seleccione Toque ( ) ou Alerta mensagem ( )
6. [5] (Salvar)

Descarregar clips áudio
d Menu principal > Meus Média > Sons > Descarr. sons
Aparece o site de onde as imagens são descarregadas.

Enviar por
Enviar o ficheiro áudio por infravermelhos ou 
Bluetooth. Ver “Infravermelhos” na página 110 ou 
“Tecnologia sem fios Bluetooth®” na página 112.

Gerir ficheirs
Criar uma nova pasta ou transferir o ficheiro áudio 
seleccionado para outra pasta. Ver “Gerir 
ficheiros” na página 137.

Detalhes Mostrar detalhes do ficheiro de som seleccionado.

Nota: O envio ou edição de um som de encaminhamento bloqueado, 
indicado pelo ícone ( ), é restrito.

Nota: A Panasonic não se responsabiliza pelo desempenho dos conteúdos 
descarregados ou eventual corrupção do software do telemóvel.

Para descarregar conteúdos, visite o site http://box.panasonic.com/
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Para gravar novos clips áudio
d Menu principal > Meus Média > Sons > Gravar novo som
O telefone passa para o modo de gravador de som. Ver “Gravador 
de som” na página 128.

Vídeos
Os clips de vídeo gravados pela câmara de vídeo, descarregados 
de um site WAP e recebidos por infravermelhos ou Bluetooth são 
guardados na pasta “Vídeos”.

Reproduzir clips de vídeo
d Menu principal > Meus Média > Vídeos > Vídeos guard.
1. [192] para se deslocar para o ficheiro de vídeo pretendido 7 

[0]
[192] para ajustar o volume.

2. Para parar: [0]
Para reiniciar: [5] (Reinic.)

Gerir ficheiros
Pode criar novas pastas ou transferir os ficheiros de vídeo 
seleccionados para outra pasta. Ver “Gerir ficheiros” na página 137.

Opções
Enquanto está na lista de vídeos, estão disponíveis as mesmas 
opções que para a pasta Sons guardados. Ver “Opções” na 
página 142. Note que a opção Usar como não está disponível para 
ficheiros de vídeo.

Nota: Para usar um ficheiro descarregado ou com a indicação do ícone 
( ), poderá ter de adquirir direitos. Para mais informações, contacte o seu 
operador.

Nota: O tamanho do ficheiro de vídeo realçado é apresentado no topo da 
lista, juntamente com a data e a hora em que o ficheiro de vídeo foi guardado. 
Um ficheiro de vídeo com menos de 1 kB é apresentado como tendo 1 kB.
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Descarregar clips de vídeo
d Menu principal > Meus Média > Vídeos > Mais Videos
Aparece o site de onde as imagens são descarregadas.

Gravar um novo vídeo
d Menu principal > Meus Média > Vídeos > Grav novo vídeo
O telefone passa para o modo Vídeo. Ver “Gravar um clip de vídeo” 
na página 84.

Jogos
Os jogos pré-instalados e descarregados são guardados na pasta 
“Jogos”.

Jogar jogos
d Menu principal > Meus Média > Jogos > Aplics guard.
1. [192] para se deslocar para o jogo pretendido 7 [0]

Para mais informações, ver “Jogos” na página 149.

Nota: A Panasonic não se responsabiliza pelo desempenho dos conteúdos 
descarregados ou eventual corrupção do software do telemóvel.

Para descarregar conteúdos, visite o site http://box.panasonic.com/

Nota: Para usar um ficheiro descarregado ou com a indicação do ícone 
( ), poderá ter de adquirir direitos. Para mais informações, contacte o seu 
operador.
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Descarregar jogos
d Menu principal > Meus Média > Jogos > Descarr. jogos
Para mais informações, ver “Descarregar jogos” na página 151.

Modelos de texto
Quando se cria uma mensagem de texto é possível usar modelos 
guardados no telefone. O texto usado frequentemente também 
pode ser guardado sob a forma de um modelo.

Editar modelos de texto
d Menu principal > Meus Média > Modelos Texto
1. [192] para se deslocar para o modelo pretendido 7 [0]
2. Alterar o modelo 7 [0]

Opções
Na lista dos modelos de texto, estão disponíveis as seguintes 
opções premindo [5] (Opções):

Nota: A Panasonic não se responsabiliza pelo desempenho dos conteúdos 
descarregados ou eventual corrupção do software do telemóvel.

Para descarregar conteúdos, visite o site http://box.panasonic.com/

Novo Criar um novo modelo.

Criar mensagem Criar uma SMS ou MMS usando o modelo 
seleccionado.

Editar Editar o modelo seleccionado.

Apagar Apagar o modelo seleccionado.

Apagar tudo Apagar todos os modelos.

Detalhes Mostrar detalhes do ficheiro de modelo 
seleccionado.
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Estado da memória
É possível visualizar a quantidade de dados guardados nas pastas 
individuais através da função Meus Média.
d Menu principal > Meus Média > Estado memória

Nota: Para diminuir a quantidade de memória usada do telemóvel, apague 
dados desnecessários ou guarde alguns dados num PC (ver “USB” na 
página 121).
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Estrutura do menu Jogos

Nota: Há várias formas de seleccionar as funcionalidades a partir das listas 
de menu. Ver “Modo de selecção das funcionalidades do menu” na 
página 31.

Jogos .............................. 149

Descarr. jogos*1 ............. 151

Definições....................... 152
Volume de Som.................... 152
Iluminação............................ 152
Vibração ............................... 152
Reinic. .................................. 152
Perfis WAP........................... 152

Informação ..................... 152

*1
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Jogos
Seleccionar jogos
O seu telemóvel possui aplicações JavaTM pré-carregadas. As 
aplicações JavaTM descarregadas também estão listadas nesta 
função.
d Menu principal > Jogos > Jogos
1. [192] para se deslocar para a aplicação pretendida
2. [5] (Opções) 7 Seleccione a opção pretendida

Correr Executar a aplicação JavaTM seleccionada.

Autorização
Seleccionar de entre Acessos à rede, 
Mensagens ou Auto Invocação, depois de entre 
Autoriz. sempre , Perguntar 1ª vz, Pergunta 
sempre ou Não autorizado.

Detalhes Mostrar o nome da aplicação, versão, vendedor, 
espaço ocupado, etc.

Apagar Apagar a aplicação JavaTM seleccionada 
(excepto as aplicações pré-instaladas).

Activar Adquirir direitos para executar a aplicação JavaTM 
seleccionada.

Nota: O seu telemóvel suporta aplicações J2METM JavaTM. Não é possível 
instalar outro tipo de aplicações JavaTM.

Não é possível utilizar o auricular Bluetooth para ouvir o som durante os 
jogos.



Jogos
150

SONIC THE HEDGEHOG
Trata-se da versão para telemóvel do clássico de velocidade e 
acção “SONIC THE HEDGEHOG”, inicialmente lançado em 1991 
na Mega Drive (SEGA Genesis).
Salve os animais do malévolo e génio em ciência Dr. Eggman, e 
trave a sua corrida para conquistar o mundo!
O objectivo é fazer com que Sonic chegue ao fim do jogo intacto!
O jogo tem 6 Zonas e cada uma dessas Zonas está dividida em 
3 Actos. No Acto 3, o Dr. Eggman chega no seu “contraption”. 
Derrote-o para limpar a Zona.
d Menu principal > Jogos > Jogos > SONIC THE HEDGEHOG
Manuseamento do teclado:

Futebol
Este jogo é um jogo de futebol 3D. Jogue e vença o jogo de exibição 
com o país seleccionado.
d Menu principal > Jogos > Jogos > Soccer
Manuseamento do teclado:

Andar/correr para a 
direita Prima [4] ou a tecla [H].

Andar/correr para a 
esquerda Prima [3] ou a tecla [F].

Saltar Prima [1] ou a tecla [S].
Olhar para cima Prima [0] ou a tecla [G].
Baixar Prima [2] ou a tecla [J].
Girar Prima [2] ou a tecla [J] (durante a corrida).

Deslocar/fintar Prima a tecla de navegação.
Atirar Prima a tecla [r].
Passar Prima [0] ou a tecla [G] com a bola.
Entrada em deslize Prima [0] ou a tecla [G] sem a bola.
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Suspender/terminar o jogo
1. [Y]
2. Seleccione Suspenso ou Terminar

Quando se selecciona Suspenso, o ícone JavaTM ( ) aparece no 
ecrã de espera.

Para retomar o jogo:
d Menu principal > Jogos > Jogos
1. Seleccione Continuar

A aplicação JavaTM é iniciada.

Descarregar jogos
Pode descarregar jogos para o seu telemóvel a partir de sites WAP. 
Para apoio ao cliente relacionado com conteúdos descarregados, 
visite o site do respectivo fornecedor.
d Menu principal > Jogos > Descarr. jogos
1. Seleccione a aplicação JavaTM pretendida

Quando tiver acabado de descarregar, aparece “Quer correr 
aplicação?”.

2. Para executar a aplicação JavaTM: [0]9[5] (OK)
Para sair: [Y]9[6] (Cancel.)

Nota: Pode também suspender a aplicação JavaTM fechando a tampa.

Nota: A Panasonic não se responsabiliza pelo desempenho dos conteúdos 
descarregados ou eventual corrupção do software do telemóvel.

Para descarregar conteúdos, visite o site http://box.panasonic.com/
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Definições
d Menu principal > Jogos > Definições
1. Seleccione a definição pretendida

Informação
Pode ver a informação de copyright do software usado no 
telemóvel.
d Menu principal > Jogos > Informação

Volume de Som Ajustar o volume de som de aplicações JavaTM.

Iluminação
Activar a iluminação do teclado em Preferências 
da aplicação ou Pref do sistema, ou desactivar 
em Desligado.

Vibração
Ligar/desligar a função de vibração para as 
aplicações JavaTM Ligado ou Desligado.

Reinic.

Apagar todas as aplicações JavaTM 
descarregadas, repor valores de aplicações 
JavaTM pré-carregadas e inicializar definições 
JavaTM.

Perfis WAP Seleccionar as definições de perfil pretendidas.
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Acessórios
O seu telefone Panasonic tem à disposição os acessórios a seguir 
indicados.

Bateria (EB-BS001)
Duplique o seu tempo de conversação com uma 
bateria sobresselente.

Carregador de viagem
Leve-o consigo para onde quer que vá. Assim poderá carregar a 
bateria do seu telemóvel sempre que precisar.

Nota: A disponibilidade destes acessórios depende do país/região.

(EB-CA001 AU) (EB-CA001 EU)

(EB-CA001 UK) (EB-CA001 US)
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Acessório Mãos Livres (Mono) (EB-EMX800)
Ligue ao seu telemóvel e fale sem segurar o telemóvel 
ao seu ouvido.

Acessório Mãos Livres (Stereo) (EB-EM001)
Falar/ouvir música e mover-se mantendo as mãos 
livres, recorrendo a este acessório. Coloque os 
auriculares nos ouvidos e o adaptador na parte lateral 
do telemóvel.

Carregador para viatura (EB-CD001)
Carregue a bateria utilizando a tomada do 
isqueiro da sua viatura.

Suporte para viatura (EB-KA001)
Este acessório pode ser montado no seu veículo 
para guardar o seu telemóvel.
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Cabo USB (EB-US003)
Este cabo é utilizado para ligar o seu telefone a 
um PC, permitindo a transferência de dados 
entre eles. Utilize-o em conjunto com o 
software fornecido no CD-ROM.

Cabo de derivação (EB-CBX800)
Este cabo faz a derivação a um cabo USB, a um 
acessório Mãos Livres e ao carregador da bateria, para 
que possa transferir dados OU falar sem ter de segurar 
no telemóvel.

Auricular Bluetooth® (EB-BHX70)
Falar sem segurar no telemóvel e sem fios. Coloque 
o auricular no ouvido e o telemóvel no bolso, sem 
fios a ligar os dois.
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Resolução de problemas
Problemas
Se o problema persistir, contacte o seu fornecedor.

Problema Causa Solução

O telefone não 
liga.

Verifique se a bateria está 
completamente carregada e 
correctamente ligada ao telefone.

Duração 
extremamente 
curta de uma 
bateria nova.

A rede que está a 
utilizar e o estado 
da bateria podem 
afectar a duração 
da bateria.

Duração 
extremamente 
curta de uma 
bateria antiga.

A bateria 
desgastou-se.

Substitua-a por uma bateria nova 
e completamente carregada.

O indicador 
de carga da 
bateria não 
acende e não 
é possível 
ligar o 
telemóvel 
enquanto a 
bateria está a 
carregar.

A bateria não está 
ligada ao telemóvel 
ou então estava 
completamente 
descarregada.

Deixe a bateria do telemóvel a 
carregar durante alguns minutos 
até o indicador de carga acender 
e tente ligar novamente o 
telemóvel.

A bateria não 
carrega.

A bateria não está 
colocada no 
telemóvel.

Certifique-se de que a bateria 
está colocada no telemóvel antes 
de começar a carregar.

A bateria foi 
colocada no 
telemóvel depois de 
se ligar o 
carregador.
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A bateria não 
carrega.

A temperatura da 
bateria ultrapassa a 
temperatura de 
carga normal 
(demasiado quente 
ou demasiado fria).

Utilize a bateria à temperatura 
ambiente.

O ecrã está 
desvanecido.

O nível de 
luminosidade é 
baixo.

Verifique as definições de Brilho 
(ver página 103).

Não é 
possível 
efectuar 
chamadas.

O teclado está 
bloqueado. Desbloqueie o teclado.

Não consegue fazer 
chamadas.

Desactive a restrição de 
chamadas de saída ou da 
marcação.

A marcação fixa 
está activada, o que 
faz com que apenas 
os números 
guardados em 
Contactos possam 
ser marcados.

Desactive a marcação fixa.

O telemóvel não 
tem rede.

Desloque-se para uma zona 
abrangida pela rede e utilize o 
telemóvel depois de este ter 
encontrado rede.

Não é 
possível 
receber 
chamadas.

O telemóvel não 
está ligado. Ligue o telemóvel.

As chamadas a 
entrar estão 
barradas.

Desactive a restrição de entrada 
de chamadas.

O telemóvel não 
tem rede.

Desloque-se para uma zona 
abrangida pela rede e utilize o 
telemóvel depois de este ter 
encontrado rede.

Problema Causa Solução
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Mensagens de erro
Estas são algumas das mensagens de erro mais importantes que 
podem surgir:

Não é 
possível 
efectuar 
chamadas de 
emergência.

Não está numa 
zona abrangida 
pela rede GSM.

Verifique se o símbolo da antena 
(p) está visível - desloque-se para 
uma zona abrangida pela rede e 
utilize o telemóvel quando o 
símbolo da antena estiver visível.

Área de localização 
não autorizada! Não é permitido o roaming na área seleccionada.

Rede não autorizada! Não é permitido o roaming com a rede 
seleccionada.

Erro de segurança!
A rede detectou uma falha de identificação 
porque o seu SIM não está registado nessa rede 
– contacte o seu operador de serviço móvel.

SIM bloqueado!
O SIM está bloqueado porque o código (PUK) 
para desbloquear o PIN foi incorrectamente 
introduzido dez vezes – contacte o seu operador 
de serviço móvel.

AReiniciarSIM Pf, 
espere.

O telemóvel detectou um problema com o SIM – 
desligue e volte a ligar o telemóvel; se a 
mensagem voltar a surgir, contacte o seu 
operador de serviço móvel.

SIM inválido
O SIM falhou uma ou mais verificações de 
identificação do SIM – contacte o seu operador de 
serviço móvel.

Função indisponível!
A função seleccionada não é suportada pelo SIM 
ou não está disponível para a assinatura actual – 
contacte o seu operador de serviço móvel.

Problema Causa Solução
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Glossário

PIN2 invalidado!

O PIN2 está bloqueado permanentemente porque 
o PUK2 foi introduzido incorrectamente 10 vezes, 
os serviços controlados pelo PIN2 não podem ser 
utilizados – contacte o seu operador de serviço 
móvel.

Memória cheia 
Mensagem rejeitada
ou
Mensagem rejeitada 
memória cheia

Foi recebida uma mensagem mas a memória de 
mensagens está cheia – para receber 
mensagens, apague algumas das mensagens 
guardadas.

Memória fraca! Não 
consegue guardar 
mensag

A memória de mensagens está cheia. As 
mensagens não podem ser guardadas sem 
apagar algumas das mensagens existentes.

Falha de verificação
Ao alterar o PIN/PIN 2, a confirmação do novo 
código é incorrecta – tente alterar novamente o 
PIN/PIN 2 com a confirmação correcta.

CSD
Circuit Switched Data - Dados comutados por circuito. 
Um método de comunicação utilizado para transmitir 
dados através de ligações telefónicas.

DTMF
Os tons duplos de múltipla frequência (DTMF) 
permitem-lhe comunicar com sistemas de telefone 
computorizados, caixas de Voicemail, etc.

GPRS

General Packet Radio Service - Serviço geral de rádio 
por pacotes. Técnica de transmissão GSM que 
transmite e recebe dados em pacotes em vez de 
estabelecer um canal contínuo.

GSM
Global System for Mobile communications - Sistema 
global para comunicações móveis. Nome dado à 
tecnologia digital avançada utilizada pelo seu telemóvel.

Infravermelhos Tipo de ligação sem fios que permite a transmissão 
directa de dados para outro dispositivo.
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JavaTM
Linguagem de programação desenvolvida pela Sun 
Microsystems. Os programas escritos em linguagem 
Java não estão dependentes de um sistema operativo.

Operador de 
rede

Organização responsável pelo funcionamento de uma 
rede GSM.

Operador de 
serviço móvel

A organização responsável pelo acesso à rede GSM/
GPRS.

PIN / PIN 2

Personal Identification Number - Número de 
identificação pessoal. O PIN é utilizado para protecção 
do cartão SIM. O PIN 2 é utilizado para controlar a 
marcação fixa e os custos das chamadas. Fornecido 
pelo seu operador. Se o PIN ou o PIN 2 for introduzido 
incorrectamente várias vezes (geralmente 3 vezes), o 
PIN ou PIN 2 é bloqueado.

PUK / PUK 2
Código para desbloquear o PIN ou PIN 2. Utilizado para 
desbloquear o PIN ou PIN 2. Fornecido pelo seu 
operador de serviço móvel. Se o PUK ou PUK 2 for 
introduzido incorrectamente 10 vezes, será bloqueado.

Roaming A possibilidade de utilizar o seu telefone em redes que 
não a sua rede nativa.

SIM

Subscriber Identity Module - Módulo de Identificação do 
Assinante. Um pequeno cartão inteligente que guarda 
as informações introduzidas pelo assinante e utilizador, 
tais como entradas de Contactos e mensagens curtas. 
Fornecido pelo seu operador de serviço móvel.

URL
Uniform Resource Locator ou Indicador Uniforme de 
Recursos. O URL é um endereço alfanumérico que 
aponta para páginas iniciais ou outros locais da internet.

WAP
Wireless Application Protocol - Protocolo de aplicações 
sem fios. Protocolo de comunicação que lhe permite 
transferir recursos da internet para o seu telemóvel.
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Especificações

Bandas de rede suportadas
GSM 900 Classe 4
GSM 1800 Classe 1
GSM 1900 Classe 1

Autonomia em espera*1 150-430 horas

Autonomia em conversação*1 2-8 horas

Tempo de carregamento*2 Até 150 minutos

Temperatura A carregar: +5°C - +35°C
Guardado: -20°C - +60°C

Peso 101 g (com bateria)

Dimensões
(sem projecções)

Comprimento: 96 mm
Largura: 46 mm
Espessura: 21 mm

Volume 80 cc

Bateria 830 mAh - iões de lítio

Antena Interna

Tipo de SIM 1,8 V/3 V

Capacidade da memória
MMS: 2 MB
Dados do utilizador (excepto MMS) e 
aplicações pré-instaladas: 30 MB

Ecrã

Visor principal: QVGA 240 x 320 pixéis 
TFT LCD; cerca de 16 milhões de 
cores (JPEG e imagem de vídeo/
câmara*3); Brilho: cerca 300 cd/m2

Câmara CMOS com 2 M pixéis

Conectividade
Infravermelhos: SIR (slow infrared)
USB: v2.0
Bluetooth: v1.2 (Perfis Object Push, 
Auricular e Mãos Livres)
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*1 A autonomia em conversação e em espera dependem das condições de 
rede, do cartão SIM, da utilização da iluminação, do estado/carga da 
bateria e da utilização de determinadas funcionalidades, tais como 
câmara e jogos, quando existentes.

*2 O tempo de carregamento depende da utilização e do estado da bateria.
*3 65 k cores para outros formatos de imagem
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© 2005 Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. Todos os direitos 
reservados.

As informações no presente documento estão sujeitas a alteração sem 
aviso prévio. Nenhuma parte destas instruções pode ser reproduzida ou 
transmitida em qualquer formato ou através de qualquer meio sem a 
autorização expressa da Panasonic Mobile Communications Co., Ltd.

Patente CP8

Panasonic VS6 com Tecnologia Bluetooth®

O nome e logotipos Bluetooth são propriedade da Bluetooth 
SIG, Inc. e o uso dos mesmos pela Panasonic Mobile Communications Co., 
Ltd. está salvaguardado através de licença. Outras marcas registadas e 
nomes comerciais são propriedade dos respectivos titulares.

Java e todas as marcas comerciais e logotipos baseados em 
Java são marcas comerciais ou marcas registadas da Sun 
Microsystems, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

O sistema de escrita T9® está licenciado através de uma das 
seguintes patentes: Patente U.S. N.º 5,187,480, 5,818,437, 
5,945,928, 5,953,541, 6,011,554, 6,286,064, 6,307,548, 
6,307,549 e 6,636,162, 6,646,573; patente Austrália 

N.º 727539, 746674 e 747901; patente Canadá N.º 1,331,057, 2,302,595 e 
2,227,904; patente Japão N.º 3532780, 3492981; patente Reino Unido 
N.º 2238414B; patente standard Hong Kong N.º HK1010924; patente 
República de Singapura N.º 51383, 66959 e 71979; patente europeia 
N.º 0 842 463 (96927260.8), 1 010 057 (98903671.0), 1 018 069 
(98950708.2); patente República da Coreia N.º KR201211B1 e 
KR226206B1; pedidos de patente República Popular da China 
N.º 98802801.8, 98809472.X e 96196739.0; patente México N.º 208141; 
patente Federação Russa N.º 2206118; bem como patentes adicionais 
pendentes em todo o mundo.
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Copyright © 2003 Bitstream, Inc. Todos os direitos reservados.
Bitstream Vera é uma marca comercial da Bitstream, Inc.
Para mais informações, consulte:
http://www.w3.org/2003/08/sera/COPYRIGHT.TXT

Alimentado por Mascot Capsule®/Micro3D EditionTM Mascot Capsule® é 
uma marca registada de HI Corporation© 2005 HI Corporation. Todos os 
direitos reservados.

Aplix, microJBlend e JBlend, bem como todas as marcas 
comerciais e logotipos relacionados com Aplix ou JBlend são 
marcas comerciais ou registadas de Aplix Corporation nos 
Estados Unidos, Japão e outros países.

Este produto está licenciado ao abrigo da licença de patentes MPEG-4 
relativa à possibilidade dos consumidores, no âmbito de uma utilização 
pessoal e não comercial, de (i) codificar vídeo em conformidade com a 
Norma Visual MPEG-4 (“Vídeo MPEG-4”) e/ou (ii) descodificar Vídeo 
MPEG-4 que tenha sido codificado por consumidores no exercício de uma 
actividade pessoal e não comercial e/ou que tenha sido obtido de um 
fornecedor de vídeo licenciado. Nenhuma outra licença é concedida ou está 
implícita para qualquer outro uso. Poderá obter mais informações junto da 
MPEG LA,LLC.

Tecnologia de codificação áudio MPEG Layer-3 licenciada por Fraunhofer 
IIS e Thomson.

SONIC THE HEDGEHOGTM

© SEGA Corporation
MÚSICA DA AUTORIA DE MASATO NAKAMURA

Two music (Sonic Zone1.mmf / Sonic Invisible.mmf)
© SEGA Corporation
MÚSICA DA AUTORIA DE MASATO NAKAMURA

SEGA, o logotipo SEGA e SONIC THE HEDGEHOG são marcas registadas 
ou marcas comerciais da SEGA Corporation.
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CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE DO 
UTILIZADOR FINAL
Ao utilizar este telemóvel Panasonic, incluindo quaisquer 
funcionalidades ou programas de software incorporados (“Software 
Incorporado”), o utilizador está a aceitar as condições do presente 
Contrato de Licença de Software do Utilizador (“EULA”).

1. DIREITOS DO UTILIZADOR FINAL: A Panasonic concede-lhe o direito 
limitado, enquanto utilizador final, para utilizar o Software Incorporado 
apenas como parte integrante e em conjunto com este telemóvel 
Panasonic. Pela sua parte, o utilizador compromete-se a utilizar o 
Software Incorporado de forma a respeitar toda a legislação aplicável, 
incluindo legislação relacionada com direitos de autor e outros direitos de 
propriedade intelectual. Qualquer outra utilização é estritamente proibida.

2. LIMITAÇÕES DOS DIREITOS DO UTILIZADOR FINAL:
(a) Não é permitido reproduzir, copiar ou transferir o Software 

Incorporado para quaisquer outros dispositivos;
(b) Não é permitido criar programas derivados, independentemente da 

sua natureza, do Software Incorporado (salvo autorização expressa 
no âmbito de uma aplicação integrada);

(c) Não é permitido alterar a engenharia, decompor, desmontar ou de 
outra forma tentar descobrir o código fonte do Software Incorporado;

(d) Só poderá transferir este telemóvel Panasonic para um outro 
utilizador final adquirente caso este se comprometa a cumprir as 
mesmas obrigações estabelecidas no presente EULA;

(e) Não é permitido retirar quaisquer avisos de propriedade, tais como 
direitos de autor, marcas comerciais ou outros, do Software 
Incorporado.

3. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL: O Software Incorporado 
está protegido por direitos de autor, marca comercial, patente e/ou outros 
direitos de propriedade intelectual, propriedade da Panasonic Mobile 
Communications Co., Ltd. (“PMC”) e/ou sob licença das entidades 
licenciantes da PMC.

4. CESSAÇÃO: O seu direito de utilizar o Software Incorporado pode cessar 
em caso de incumprimento de qualquer uma das condições 
estabelecidas no presente EULA.
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5. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE/DISPENSA DE GARANTIAS: NA 
MEDIDA DO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, EM 
CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA A PMC, SUAS ASSOCIADAS E 
RESPECTIVAS ENTIDADES LICENCIANTES PODERÃO SER 
RESPONSABILIZADAS POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, 
ACESSÓRIOS, INDIRECTOS OU EMERGENTES, RESULTANTES DA 
PERDA DE UTILIZAÇÃO, DADOS OU RECEITAS, DECORRENTES DE 
OU ASSOCIADAS À UTILIZAÇÃO OU FUNCIONAMENTO DO 
SOFTWARE INCORPORADO. SALVO INDICAÇÃO EXPRESSA NA 
RESPECTIVA GARANTIA, A PMC, SUAS ASSOCIADAS E 
RESPECTIVAS ENTIDADES LICENCIANTES REJEITAM QUAISQUER 
GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E 
COMPATIBILIDADE PARA UM FIM ESPECÍFICO. OS DIREITOS 
CONCEDIDOS AO UTILIZADOR FINAL NA RESPECTIVA GARANTIA 
SÃO EXCLUSIVOS.

6. CONDIÇÕES ADICIONAIS DE TERCEIROS: O Software Incorporado 
pode incluir software de terceiros sujeito a condições específicas de 
licenciamento de terceiros, incluídas no manual do utilizador ou 
documentação associada ao produto e/ou apresentadas no Visor deste 
telemóvel Panasonic. O utilizador reconhece e aceita que este software 
de terceiros é regido pelas condições de licenciamento de terceiros, 
conforme aplicável, e que tais condições dizem respeito única e 
exclusivamente a si e à entidade licenciante aplicável.

7. LEGISLAÇÃO SOBRE EXPORTAÇÃO/DIREITOS LIMITADOS: O 
Software Incorporado está sujeito à legislação sobre o controlo de 
exportações nos Estados Unidos (nomeadamente a U.S. Export 
Administration Act e respectivos regulamentos) e pode estar sujeito a 
regulamentos de importação e exportação em outros países. O utilizador 
compromete-se a respeitar rigorosamente todos estes regulamentos. Em 
relação ao Software Incorporado, o utilizador compromete-se a não 
proceder à sua exportação ou reexportação, directa ou indirectamente, 
para quaisquer países sujeitos às restrições de exportação dos Estados 
Unidos. 
A utilização, cópia ou divulgação pelo governo dos Estados Unidos está 
sujeita às restrições estabelecidas nas cláusulas de direitos sobre dados 
técnicos e software informático em DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) e FAR 
52.227-19(c)(2), conforme aplicável.



Garantia UE
167

UE/EEE – A garantia alargada é aplicável na UE/EEE e na Suíça.
Condições da Garantia Europeia de Assistência Técnica 
Panasonic GSM
Prezado Cliente,
Obrigado por ter adquirido este telemóvel digital Panasonic. A 
Garantia Europeia de Assistência Técnica Panasonic GMS aplica-se 
exclusivamente aos períodos de permanência em outros países que 
não aquele em que o produto foi adquirido. A sua garantia local 
aplica-se aos demais casos. Caso o seu telemóvel Panasonic 
necessite de assistência técnica no estrangeiro, queira contactar o 
centro de assistência técnica local, indicado neste documento.

A Garantia
O prazo de validade da garantia GSM é em Portugal de 24 meses 
para a parte principal do aparelho e de 6 meses para a bateria 
recarregável. No que se refere ao produto utilizado num país que 
não o país de compra, não obstante o especificado nas condições 
abaixo, o Cliente terá direito, naquele país de utilização, aos 
períodos de, respectivamente, 12 e 3 meses de garantia, caso estas 
condições sejam mais favoráveis do que as condições da garantia 
local aplicável nesse país de utilização.

Condições de garantia
Ao solicitar assistência técnica ao abrigo da garantia, o comprador 
deve apresentar o cartão de garantia, juntamente com um 
comprovativo da compra, num centro de assistência técnica 
autorizado.
A garantia cobre falhas causadas por defeitos de fabrico ou de 
design; não se aplica a outras circunstâncias, tais como danos por 
acidente, seja qual for a causa, desgaste, negligência, adaptação, 
modificação ou reparação não autorizadas pelo fabricante.
O recurso único e exclusivo do comprador nos termos desta garantia é 
a reparação ou, a critério do fabricante, a substituição do produto ou de 
qualquer peça ou peças defeituosas do mesmo. O comprador não terá 
direito a nenhum outro recurso, o que compreende, mas não se limita 
aos prejuízos ou danos acidentais ou indirectos de qualquer natureza.
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Estas condições constituem uma adenda e não afectam de forma 
alguma quaisquer direitos legais ou outros direitos dos 
consumidores. Esta garantia aplica-se nos países indicados neste 
documento, nos centros de assistência técnica autorizados 
especificados para cada país.

Centros de Assistência em 
Portugal

PROSONIC, S.A.
Rua Manuel Teixeira Gomes
Edifício Telhas Verdes, Loja D
8125-321 ALBUFEIRA
Tel. +351 289 589 515

PROSONIC, S.A.
Rua do Amial, 707
4200-062 PORTO
Tel. +351 229 409 700

PROSONIC, S.A.
Rua Rui Teles Palhinha, 3
Leião
2744-015 PORTO SALVO
Tel. +351 214 257 750

República Portuguesa
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UE/EEE - Garantia alargada: Condições aplicáveis a todos os 
países que não aquele onde o produto foi adquirido.

Ao detectar uma avaria no aparelho, deve contactar 
imediatamente o representante ou o distribuidor nacional, no 
país da UE/EEE onde esta garantia for reclamada, conforme a 
indicação constante no respectivo guia de assistência técnica, 
ou o fornecedor autorizado mais próximo, e apresentar esta 
garantia e uma prova da data de compra. O comprador será 
então informado se:
(i) o agente ou o distribuidor nacional procederá à reparação; 

ou
(ii) o agente ou o distribuidor nacional transferirá o aparelho 

para o país da UE/EEE onde originalmente foi vendido; ou
(iii) o comprador poderá, por sua própria conta e risco, enviar 

o aparelho para o agente ou o distribuidor nacional no país 
da UE/EEE onde foi originalmente vendido.

Se se tratar de um produto cujo modelo é normalmente 
fornecido pelo representante ou distribuidor nacional no país 
onde é usado pelo comprador, então o aparelho, juntamente 
com este certificado de garantia e uma prova da data de 
compra, deve ser enviado por conta e risco do comprador, para 
esse representante ou distribuidor, que se encarregará da 
reparação. Em alguns países, as companhias vendedoras ou o 
distribuidor nacional designarão agentes ou centros de 
assistência que executarão as reparações.
Se se tratar de um modelo que não é normalmente 
comercializado no país onde é utilizado pelo comprador, ou se 
tem características internas ou externas diferentes do modelo 
que é usado no país, o representante ou o distribuidor nacional 
poderá efectuar a reparação ao abrigo da garantia, obtendo as 
peças no país onde o aparelho foi originalmente 
comercializado, ou poderá ser necessário mandar efectuar a 
reparação ao abrigo da garantia, pelo representante ou 
distribuidor nacional no país onde o aparelho foi originalmente 
comercializado.



Garantia UE
170

Em qualquer dos casos, o comprador deve apresentar este 
certificado de garantia e o comprovativo da data de compra. 
Qualquer transporte que seja necessário quer do aparelho, 
quer das peças, será por conta e risco do comprador, podendo 
daí advir consequente atraso na reparação.
Quando o comprador envia o aparelho para reparação na 
companhia vendedora ou distribuidor nacional no país onde é 
usado, a assistência será prestada nos mesmos termos e 
condições (incluindo o período coberto por garantia) que 
prevalecem para o mesmo modelo de aparelho no país de uso e 
não no país de venda inicial na UE/EEE. Quando o comprador 
envia o aparelho para reparação na companhia vendedora ou 
distribuidor nacional no país da UE/EEE onde foi originalmente 
comercializado, a reparação será prestada de acordo com os 
termos e condições que prevalecem no país de origem.
Alguns modelos de produto requerem ajustes ou adaptações 
para um desempenho ideal e em segurança nos diferentes 
países da UE/EEE, de acordo com a voltagem usada 
localmente e os regulamentos e normas técnicas e de 
segurança impostas ou recomendadas pela legislação 
aplicável. Para alguns modelos de produtos, o custo dos 
ajustes ou adaptações poderá ser substancial e poderá ser 
difícil satisfazer a voltagem local requerida, as normas de 
segurança ou outras especificações. Recomendamos 
vivamente que o comprador investigue localmente os factores 
técnicos e de segurança antes de usar o aparelho noutro país 
da UE/EEE.
Esta garantia não cobre os custos de ajustes ou adaptações 
para voltagem, segurança ou outras normas técnicas locais. A 
companhia vendedora ou o distribuidor nacional poderá estar 
em posição de fazer os ajustes ou adaptações para alguns 
modelos de produtos por conta do comprador. Contudo, por 
razões técnicas, não é possível o ajuste ou adaptação de todos 
os modelos de produtos para voltagem, segurança ou outras 
normas técnicas. Além disso, quando se procede a ajustes ou 
adaptações, o desempenho dos aparelhos pode ser afectado.
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Se, na opinião da companhia vendedora ou distribuidor 
nacional no país onde o aparelho é usado, o comprador tiver 
feito os ajustes e/ou adaptações necessários à voltagem, 
segurança ou outras normas técnicas requeridas, qualquer 
subsequente garantia será prestada conforme acima indicado, 
ficando o comprador desligado da natureza dos ajustes e/ou 
adaptações se relevantes para a reparação. (É recomendado 
ao comprador não enviar aparelhos ajustados ou adaptados 
para reparação na companhia vendedora ou distribuidor 
nacional do país onde o aparelho foi originalmente 
comercializado, se a reparação se relacionar com a adaptação 
e/ou ajuste introduzidos.)
Esta garantia não é válida no território ou territórios não 
abrangidos pelo acordo alfandegário dos países membros da 
União Europeia e EEE.

Por favor, guarde esta garantia com o documento legal de compra.
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