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Características Frontais
(tampa fechada)(tampa fechada)(tampa fechada)(tampa fechada)(tampa fechada)

Características da parte de trás

Botão de chamada

Tampa

Botão com LED ligado/desligado

Antena

LED Standby
GSM/GPRS

Led de aviso de
sistema/Bluetooth®

Teclas de navegação

Tecla de software (direita)
Tecla de fim/terminar

Tecla de software
(esquerda)

Auricular

Teclado numérico

Microfone

Flash

Altifalante

Câmara

Bateria

Stylus

Suporte de alça

Fecho de
bateria

Presilha
de bateria

Características da
parte inferior

Botão de
comandos de voz

Botão PARA reset do software
Botão de gravação
Botão para a câmara
Joystick de 5-vias

Características da
parte superior

Características do
lado esquerdo

Porta infravermelhos (IR)
Porta Áudio
Baia para cartões SD/MMC/SDIO

Conector de sistema

Botão de ContactosBotão de calendário
Tecla de fim/terminarTecla de chamada

Características Frontais
(tampa aberta)(tampa aberta)(tampa aberta)(tampa aberta)(tampa aberta)

Tampa

Conhecendo o seu P505Conhecendo o seu P505Conhecendo o seu P505Conhecendo o seu P505Conhecendo o seu P505

Características do
lado esquerdo

Ecrã LCD sensível ao toque



Instalação e Configuração inicialInstalação e Configuração inicialInstalação e Configuração inicialInstalação e Configuração inicialInstalação e Configuração inicial

Como Instalar o Como Instalar o Como Instalar o Como Instalar o Como Instalar o CCCCCartão SIM e a artão SIM e a artão SIM e a artão SIM e a artão SIM e a BBBBBateriaateriaateriaateriaateria

Carregamento da bateria do equipamentoCarregamento da bateria do equipamentoCarregamento da bateria do equipamentoCarregamento da bateria do equipamentoCarregamento da bateria do equipamento

Baia do cartão SIM

11111Localize a Baía do
Cartão SIM e insira-o com

o canto cortado para cima e
com os contactos voltados
para baixo.

22222Instale a bateria
      deslizando-a para o
compartimento (A) e
carrege em (B) para a fixar
no local.

33333Utilize o Stylus para
mover o fecho da

bateria para a esquerda de
modo a fixar a bateria.

AAAAA

BBBBB

33333

2B

11111

2A

Util izando o adaptador ACUtil izando o adaptador ACUtil izando o adaptador ACUtil izando o adaptador ACUtil izando o adaptador AC

11111Ligue o conector do adaptador AC à
      entrada do cabo DC/USB.

22222(A) Com Com Com Com Com o  Baseo  Baseo  Baseo  Baseo  Base: Ligue o
      conector do cabo DC/USB ao
conector de sistema na parte de trás do
base. Uma luz azul na parte inferior da
base ilumina-se quando a bateria do
dispositivo se encontra em carregamento.

Pode carregar uma bateria extra na baia
do base criada para esse efeito. Uma luz
laranja ilumina-se na base até a bateria
extra estar completamente carregada.

(B) S e mS e mS e mS e mS e m o Base o  Base o  Base o  Base o  Base: ligue o cabo DC/USB
ao conector de sistema na parte inferior
do dispositivo.

33333Ligue o adaptador AC a uma ficha de
      parede com ligação à terra.

•  Botão ligado/desligado ilumina-se com uma
cor âmbar quando a bateria está em
carregamento e fica verde quando a bateria
está totalmente carregada. O carregamento
inicial demora aproximadamente quatro
horas. Recomenda-se vivamente que faça
um carregamento completo antes da
primeira utilização do dispositivo.

11111

Util izando o conector USBUtil izando o conector USBUtil izando o conector USBUtil izando o conector USBUtil izando o conector USB

11111Ligue o conector do cabo DC/USB ao conector de sistema na
      parte inferior do dispositivo.

22222Ligue o conector USB na outra ponta do cabo numa porta
disponível no seu computador.

NNNNNO T AO T AO T AO T AO T A Se estiver a carregar a bateria do dispositivo utilizando a
porta USB de um PC portátil, assegure-se que este se
encontra conectado à corrente eléctrica.



Começando a Começando a Começando a Começando a Começando a TTTTTrabalharrabalharrabalharrabalharrabalhar

Ligação e calibragem do equipamentoLigação e calibragem do equipamentoLigação e calibragem do equipamentoLigação e calibragem do equipamentoLigação e calibragem do equipamento

Carregue no Botão ligar/desligar
para ligar o dispositivo. Abra a
tampa. Da primeira vez QUE liga
ou reinicia o dispositivo, o ecrã
requisita-lhe que o calibre, e
defina o fuso horário local. Siga
as instruções apresentadas no
ecrã.

Ecrã TodayEcrã TodayEcrã TodayEcrã TodayEcrã Today

O ecrã TodayTodayTodayTodayToday permite-lhe ver rapidamente um sumário das informações importantes
para aquele dia. Este ecrã é exibido quando abre a tampa do telefone pela primeira vez
no dia. Pressione em qualquer dos elementos desta lista com o Stylus para apresentar
os pormenores.

Menu StartMenu StartMenu StartMenu StartMenu Start

O menu start permite-lhe seleccionar programas, configurações e tópicos de ajuda.
Toque no  na parte superior esquerda do ecrã para apresentar o menu de Start.

Alinhamento do ecrã Configuração da hora
e fuso horário

Ecrã  TodayEcrã  TodayEcrã  TodayEcrã  TodayEcrã  Today     

 Menu StartMenu StartMenu StartMenu StartMenu Start

Toque para alternar entre programas

Toque para criar ou alterar as
configurações de rede

Toque para alterar o volume ou desligar
todos os sons
Toque para apresentar a data e hora do
próximo compromisso

Sumário do seu dia

Toque para criar um novo item

Toque para alterar a data e hora
Toque para definir os dados do dono

Toque no logótipo da ASUSToque no logótipo da ASUSToque no logótipo da ASUSToque no logótipo da ASUSToque no logótipo da ASUS
para Abrir o ASUS Menupara Abrir o ASUS Menupara Abrir o ASUS Menupara Abrir o ASUS Menupara Abrir o ASUS Menu

Toque para abrir os programas
usados recentemente

Toque para abrir um programa

Toque para apresentar o
menu Bluetooth™

Toque para abrir o menu de programas
Toque para abrir o menu de configurações

Toque para abrir o menu de ajuda



ASUS MenuASUS MenuASUS MenuASUS MenuASUS Menu

Uti l ize uma das seguintes formas para introduzir  informação no seuUt i l ize uma das seguintes formas para introduzir  informação no seuUt i l ize uma das seguintes formas para introduzir  informação no seuUt i l ize uma das seguintes formas para introduzir  informação no seuUt i l ize uma das seguintes formas para introduzir  informação no seu
d ispos i t ivo .d ispos i t ivo .d ispos i t ivo .d ispos i t ivo .d ispos i t ivo .

• Dact i lografandoDact i lografandoDact i lografandoDact i lografandoDact i lografando Toque na seta no canto inferior direito do ecrã e seleccione
Keyboard.

• EscrevendoEscrevendoEscrevendoEscrevendoEscrevendo Toque no botão Pen (caneta) na barra de comandos, utilize a
stylus para escrever.

• DesenhandoDesenhandoDesenhandoDesenhandoDesenhando Toque no botão Pen (caneta) na barra de comandos, utilize a
stylus para desenhar.

• GravandoGravandoGravandoGravandoGravando Carregue no botão Gravar na lateral do dispositivo, ou toque
no botão Record na barra de ferramentas de gravação.

Escrevendo DesenhandoDactilografando Gravando

Introduzindo InformaçãoIntroduzindo InformaçãoIntroduzindo InformaçãoIntroduzindo InformaçãoIntroduzindo Informação

O ASUS menu permite um
acesso rápido às aplicações do
PDA e telemóvel de uso mais
frequente. Quando abre a tampa,
pode correr o menu da Asus
tocando no logótipo da ASUSASUSASUSASUSASUS
no ecrã Today. Quando fecha a
tampa (modo telemóvel), utilize
o joystick de 5-vias para
seleccionar e navegar no menu
ASUS.

N O T AN O T AN O T AN O T AN O T A • Consulte o guia do utilizador para detalhes sobre como activar, seleccionar e
alterar os ícones, e correr aplicações através do menu da ASUS.

• Quando o ASUS menu está em modo telemóvel, o sensor táctil do ecrã é
desactivado. Pode utilizar o sensor táctil do ecrã abrindo a tampa para aceder
ao menu seleccionado ou a aplicações em modo PDA.

N O T AN O T AN O T AN O T AN O T A Consulte o guia do utilizador para informações detalhadas sobre como inserir
informação no seu dispositivo.

 Modo TelemóvelModo TelemóvelModo TelemóvelModo TelemóvelModo Telemóvel

 Modo PDAModo PDAModo PDAModo PDAModo PDA



Fazer uma ChamadaFazer uma ChamadaFazer uma ChamadaFazer uma ChamadaFazer uma Chamada

Quando a tampa está fechada (modo telemóvel)Quando a tampa está fechada (modo telemóvel)Quando a tampa está fechada (modo telemóvel)Quando a tampa está fechada (modo telemóvel)Quando a tampa está fechada (modo telemóvel)

N O T AN O T AN O T AN O T AN O T A Se abrir uma aplicação antes de fechar a tampa, pode ter que carregar em
 (home) antes de poder fazer uma chamada.

N O T AN O T AN O T AN O T AN O T A           •     O ecrã apresenta o nome de contacto e uma foto da pessoa que está a
chamar se tiver gravado anteriormente o número e anexada uma foto ao seu
contacto ou SIM.

                     • Durante uma chamada, pressione longamente  (Options) e seleccione
Speake r  onSpeake r  onSpeake r  onSpeake r  onSpeake r  on menu para passar para modo de alta-voz.

22222Fale com a pessoa
       assim que a conexão
seja estabelecida.

33333Pressione em  a
      qualquer altura para
terminar a chamada.

Quando a tampa está aberta (Modo PDA)Quando a tampa está aberta (Modo PDA)Quando a tampa está aberta (Modo PDA)Quando a tampa está aberta (Modo PDA)Quando a tampa está aberta (Modo PDA)

11111Insira o número da
      pessoa a que pretende
telefonar e pressione .

22222Fale com o
       destinatário quando
for estabelecida a
conexão.

33333Toque em E n dE n dE n dE n dE n d para
      terminar a chamada.11111Toque em , depois

     toque em PhonePhonePhonePhonePhone.
Toque nos números da
pessoa para quem quer
ligar, seguido de um toque
em Ta l k .Ta l k .Ta l k .Ta l k .Ta l k .



Alterando as configurações básicas do telefoneAlterando as configurações básicas do telefoneAlterando as configurações básicas do telefoneAlterando as configurações básicas do telefoneAlterando as configurações básicas do telefone

11111No ecrã do telefone,
toque em Too l sToo l sToo l sToo l sToo l s,

seguido de Opt ionsOpt ionsOpt ionsOpt ionsOpt ions.
33333Digite o PIN Original,
      depois carregue em
Ente rEnte rEnte rEnte rEnte r. Insira, quando
pedido, o novo PIN,
seguido de Ente rEnte rEnte rEnte rEnte r.

22222Verifique a opção
requisitar PIN quando

o telefone está a ser
utilizado, depois toque em
alterar PIN.

•••••     Alterando e activando a segurança do SIM NúmeroAlterando e activando a segurança do SIM NúmeroAlterando e activando a segurança do SIM NúmeroAlterando e activando a segurança do SIM NúmeroAlterando e activando a segurança do SIM Número
de Identificação Pessoal (PIN)de Identificação Pessoal (PIN)de Identificação Pessoal (PIN)de Identificação Pessoal (PIN)de Identificação Pessoal (PIN)

N O T AN O T AN O T AN O T AN O T A O PIN original do cartão SIM vem impresso no pacote do SIM.

•••••     Alterar o tipo de toque e a música de toqueAlterar o tipo de toque e a música de toqueAlterar o tipo de toque e a música de toqueAlterar o tipo de toque e a música de toqueAlterar o tipo de toque e a música de toque

11111No ecrã do telefone,
toque em Too l sToo l sToo l sToo l sToo l s,

seguido de Opt ionsOpt ionsOpt ionsOpt ionsOpt ions.
33333Em opções R i ngR i ngR i ngR i ngR i ng

ToneToneToneToneTone pressione a seta
para baixo, seleccionando
de seguida um toque dos
presentes na lista. Toque
em  quando terminado.

22222     Em opções R ingR ingR ingR ingR ing
TypeTypeTypeTypeType pressione a seta

para baixo, seleccionando de
seguida um tipo de toque
dos presentes na lista.

N O T AN O T AN O T AN O T AN O T A Também pode aceder às configurações do telefone através do ecrã Today.
Toque em S t a r tS t a r tS t a r tS t a r tS t a r t, S e t t i ngSe t t i ngSe t t i ngSe t t i ngSe t t i ngs, seguido de um toque no ícone do telefone para
ver o ecrã de configuração do telefone.



••••• Ajustando o volume em modo telefoneAjustando o volume em modo telefoneAjustando o volume em modo telefoneAjustando o volume em modo telefoneAjustando o volume em modo telefone

N O T AN O T AN O T AN O T AN O T A Só pode configurar o sistema e o volume de toque enquanto o telefone está
em modo de descanso (não estando a realizar ou a receber uma chamada).

Volume em chamadaVolume em chamadaVolume em chamadaVolume em chamadaVolume em chamada

1. Depois de feita a conexão na realização ou
recepção de uma chamada, pressione no
joystick de 5-vias para abrir o menu de
volume de chamada.

2. Pressione no joystick de 5-vias para trás para
diminuir o volume da chamada. Pressione para
a frente para aumentar. Consulte de seguida
outras funções do joystick de 5-vias.

3. Pressione no joystick de 5-vias para voltar
para o menu anterior do telefone.

Volume de ToqueVolume de ToqueVolume de ToqueVolume de ToqueVolume de Toque

1. Quando o telefone se encontra em modo de
descanso, pressione no botão central do
joystick de 5-vias durante 2 segundos para
abrir o menu de Volume de Toque.

2. Pressione no joystick de 5-vias para trás para
diminuir o volume do toque. Pressione para a
frente para aumentar. Consulte de seguida mais
funções do joystick de 5-vias.

3. Pressione no joystick de 5-vias para voltar para
o menu anterior do telefone.

Volume do Sistema (Disposit ivo)Volume do Sistema (Disposit ivo)Volume do Sistema (Disposit ivo)Volume do Sistema (Disposit ivo)Volume do Sistema (Disposit ivo)

1. Quando o telefone se encontra em modo de
descanso, pressione no botão para a frente ou
para trás do joystick de 5-vias para abrir o
menu de Volume do Sistema.

2. Pressione no joystick de 5-vias para trás para
diminuir o volume do dispositivo. Pressione para
a frente para aumentar. Consulte de seguida
mais funções do joystick de 5-vias.

3. Pressione no joystick de 5-vias para voltar para
o menu anterior do telefone.

N O T AN O T AN O T AN O T AN O T A Só pode ajustar o volume de
chamada quando estiver a
decorrer uma chamada
telefónica.

Direcções do joystick de 5-viasDirecções do joystick de 5-viasDirecções do joystick de 5-viasDirecções do joystick de 5-viasDirecções do joystick de 5-vias

Para diminuir
o volume

Para aumentar
o volume



Mudar a fonte de despertarMudar a fonte de despertarMudar a fonte de despertarMudar a fonte de despertarMudar a fonte de despertar

11111No ecrã Today, toque
em , depois toque

em Sett ingsSett ingsSett ingsSett ingsSett ings.
33333Toque na caixa antes

da fonte de despertar
para escolher, depois

toque em .

22222Toque no ícone
Wakeup SourceWakeup SourceWakeup SourceWakeup SourceWakeup Source.

••••• Bloquear o teclado doBloquear o teclado doBloquear o teclado doBloquear o teclado doBloquear o teclado do
telefone e teclas lateraistelefone e teclas lateraistelefone e teclas lateraistelefone e teclas lateraistelefone e teclas laterais

Coloque o telefone em modo de
descanso, pressione  (Menu),
depois pressione .

••••• Desbloquear o teclado doDesbloquear o teclado doDesbloquear o teclado doDesbloquear o teclado doDesbloquear o teclado do
telefone e teclas lateraistelefone e teclas lateraistelefone e teclas lateraistelefone e teclas lateraistelefone e teclas laterais

Pressione  (Unlock), depois
pressione .

O dispositivo acorda automaticamente dependendo da fonte de despertar especificada
(por ex. pressionar as teclas laterais, botões de aplicação, etc.). Para poupar bateria é
recomendado que escolha “Flip Open” (Abrir Tampa) como a fonte de despertar do
dispositivo.

Para mudar a fonte de despertar:



Usar a câmaraUsar a câmaraUsar a câmaraUsar a câmaraUsar a câmara

11111Pressione o botão da
      câmara para lançar a
câmara. Pressione o
joystick de 5-vias para
cima/baixo para fazer
zoom aproximando/
afastando o seu sujeito,
depois pressione o joystick
de 5-vias para começar/
parar a captura.

33333Toque em  para
      escolher entre nove
temas: Auto, Sunlight,
Flourescent, Candle, Beautiful
Face, Landscape, Sepia, Night
Scene, e Negative Art. Toque
em  para mudar a
Orientação da antevisão.

22222Durante a antevisão,
      pressione o botão da
câmara ou toque em

 para escolher entre
seis modos de captura:
Single Shot, MMS, Burst,
Composition, Video, e
Caller ID.

Em modo PDAEm modo PDAEm modo PDAEm modo PDAEm modo PDA

N O T AN O T AN O T AN O T AN O T A Consulte o guia do utilizador para ver em detalhe as características e funções
da câmara.

Em modo telefoneEm modo telefoneEm modo telefoneEm modo telefoneEm modo telefone

11111Pressione o botão da câmara para lançar a
      câmara. Pressione o joystick de 5-vias ou 
para cima/baixo para fazer zoom aproximando/
afastando o seu sujeito, depois pressione o
joystick de 5-vias para capturar a imagem. Em
captura de vídeo, pressione o joystick de 5-vias
para parar a gravação de vídeo.

22222Durante a antevisão, pressione o botão da
     câmara para escolher entre seis modos de captura: Single Shot, MMS, Burst,
Composition, Video, e Caller ID.

33333Pressione o botão de gravação para ligar ou desligar o flash.

44444Pressione o botão de comandos de voz para escolher entre nove temas: Auto,
      Sunlight, Flourescent, Candle, Beautiful Face, Landscape, Sepia, Night Scene, e
Negative Art. Toque em  para mudar a Orientação da antevisão.



Utilize o CD incluído para instalar o Microsoft® ActiveSync® no seu computador
desktop. O programa ActiveSync vem já instalado no seu dispositivo.

N O T AN O T AN O T AN O T AN O T A Não ligue o seu dispositivo ao computador até ter terminado a instalação do
ActiveSync.

Sincronizar o seu P505Sincronizar o seu P505Sincronizar o seu P505Sincronizar o seu P505Sincronizar o seu P505

Usando o BaseUsando o BaseUsando o BaseUsando o BaseUsando o Base

11111Coloque o Dispositivo na base,
      depois ligue o conector do cabo DC/
USB ao conector de sistema na parte de
trás da base.

22222Ligue o conector USB na outra
      ponta do cabo DC/USB a uma porta
USB livre no seu computador.

Sem o BaseSem o BaseSem o BaseSem o BaseSem o Base

11111Ligue o conector do cabo DC/USB
      ao conector de sistema na parte
inferior do dispositivo.

22222Ligue o conector USB na outra
      ponta do cabo DC/USB a uma porta
USB livre no seu computador.

Estado da SincronizaçãoEstado da SincronizaçãoEstado da SincronizaçãoEstado da SincronizaçãoEstado da Sincronização
Uma vez conectado, o dispositivo é automaticamente sincronizado com o seu computador.

 Estado da sincronização no seu computador Estado da sincronização no P505

Estado da ligação

Toque para conectar
e sincronizar

Toque para parar
a sincronização

Informação de
sincronização

Toque em  para sincronizar via IR ou mudar as
configurações da sincronização

N O T AN O T AN O T AN O T AN O T A Durante a sincronização, a bateria é carregada através do adaptador AC (se
conectou o adaptador AC ao ligador do cabo DC/USB) ou através  da porta
USB.
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Consulte as seguintes fontes de informação adicional sobre o seu P505.

OperaçãoOperaçãoOperaçãoOperaçãoOperação Guia do utilizador do P505 Smart PDA Phone
Ajuda On l ineAjuda On l ineAjuda On l ineAjuda On l ineAjuda On l ine Windows® Pocket PC Help (no seu dispositivo)

ActiveSync® Help (no seu computador)

Web sites e apoio técnico
Apoio técn icoApoio técn icoApoio técn icoApoio técn icoApoio técn ico +886-2-2894-3447 ext. 7122
Fax do apo ioFax do apo ioFax do apo ioFax do apo ioFax do apo io +886-2-2890-7698
E-mai l  do ApoioE-mai l  do ApoioE-mai l  do ApoioE-mai l  do ApoioE-mai l  do Apoio tsd@asus.com.tw
Web s i teWeb s i teWeb s i teWeb s i teWeb s i te www.asus.com.tw
Download de softwareDownload de softwareDownload de softwareDownload de softwareDownload de software download.asus.com.tw
Web s ite do Pocket PCWeb s ite do Pocket PCWeb s ite do Pocket PCWeb s ite do Pocket PCWeb s ite do Pocket PC www.microsoft.com/mobile/pocketpc
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Informação de ReferênciaInformação de ReferênciaInformação de ReferênciaInformação de ReferênciaInformação de Referência

Copiar contactos SIM para contactos do P505Copiar contactos SIM para contactos do P505Copiar contactos SIM para contactos do P505Copiar contactos SIM para contactos do P505Copiar contactos SIM para contactos do P505

Com o S IM ManagerS IM ManagerS IM ManagerS IM ManagerS IM Manager, pode copiar informação de contactos do seu SIM para os
contactos do dispositivo e vice-versa. Para copiar um contacto do SIM para o
dispositivo:

1Toque em  , P rogramsProgramsProgramsProgramsPrograms, e depois no ícone do
                    S IM ManagerS IM ManagerS IM ManagerS IM ManagerS IM Manager.

2Toque na caixa antes do(s) contacto(s) do SIM que
      deseja copiar. Para copiar todos os contactos do
SIM, toque e mantenha pressionado na secção SIM
Contacts, e depois toque em Se lect  A l l  S IMSe lect  A l l  S IMSe lect  A l l  S IMSe lect  A l l  S IMSe lect  A l l  S IM
ContactsContactsContactsContactsContacts no menu.

3Toque em . Se seleccionou todos os contactos
      SIM, toque e mantenha pressionado na secção SIM
Contacts, e depois toque em Copy Al l  S IM ContactsCopy Al l  S IM ContactsCopy Al l  S IM ContactsCopy Al l  S IM ContactsCopy Al l  S IM Contacts
no menu.

4O ecrã mostra o(s) contacto(s) seleccionado(s)
      para cópia. Toque em CopyCopyCopyCopyCopy.

5Uma janela Copy DoneCopy DoneCopy DoneCopy DoneCopy Done aparece para indicar que
      copiou com sucesso o(s) contacto(s) do SIM para
os contactos do dispositivo.

Toque em  para fechar a janela.


