Instruções de Instalação do Polarizador
para o telemóvel Nokia N82

1. DESCRIÇÃO GERAL
O software do Leitor vem com filtros especiais chamados polarizadores. Os polarizadores podem melhorar o
desempenho na leitura de documentos, com um acabamento reflexivo, suprimindo o brilho das superfícies
brilhantes. Esse brilho dilui o texto e torna-o ilegível.
São fornecidos dois polarizadores – um para a lente da câmara e um para o flash.
O polarizador do flash encontra-se no cimo da folha. Tem uma forma rectangular, com um recorte numa
extremidade. Repare que o centro do polarizador circular tem uma cor ligeiramente mais clara, porque não tem
cola no centro.
O polarizador da lente encontra-se no fundo. Tem uma forma circular, com as partes de cima e de baixo
ligeiramente cortados, para criar extremidades planas. Repare que o centro do polarizador circular tem uma cor
ligeiramente mais clara, porque não tem cola no centro.
A parte inferior da folha está ligada a um reforço em papel, com uma fina camada de cola aderente. A superfície
superior da folha do polarizador está protegida por uma camada muito fina de plástico removível, de cor rosa.

2. INSTALAÇÃO
1. Abra a tampa da lente com o dispositivo da tampa da lente (ver em baixo).
2. Certifique-se que a lente está completamente limpa, sem quaisquer marcas. Se detectar lixo ou pó, considere
a utilização de uma ferramenta de limpeza profissional, como ar comprimido, um insuflador de ar ou um pano
para lentes.
3. Feche a tampa deslizante da lente para proteger a lente.
4. Com um pano macio, limpe qualquer lixo ou gordura das janelas do flash e da área à volta da lente.
Veja como ficará depois de terminar:
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Cuidado: Quando separar os polarizadores do flash e da lente da folha, segure-os apenas pelas
extremidades.

5. Segure o polarizador do flash entre o polegar e o
indicador. Com a outra mão, dobre o material
envolvente, para baixo, para separar o polarizador
do flash do reforço em papel.

7. Dobre a folha, para que o polarizador da lente se
separe do reforço em papel. Não dobre o
polarizador da lente.
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6. Segure o polarizador do flash pelas
extremidades. Alinhe o canto inferior esquerdo do
polarizador, para que fique alinhado com o canto
inferior esquerdo do metal de prata à volta do flash.
Aplique suavemente e ajuste no sítio.

8. Segure o polarizador da lente pelas
extremidades. Importante: As extremidades planas
do polarizador devem ficar perfeitamente
paralelas às extremidades superior e inferior da
unidade da câmara. Não empurre para o centro do
polarizador.

Instruções de Instalação do Polarizador

9. Empurre para baixo as extremidades do
polarizador da lente em contacto com a unidade da
câmara. Não empurre para o centro.

10. Descole a película protectora, de cor rosa, do
polarizador do flash.

11. Descole a película protectora, de cor rosa, do
polarizador da lente.

12. Finalmente, recomendamos que utilize uma
bolsa protectora, para proteger os polarizadores
quando o lado da câmara do telefone estiver em
contacto com uma superfície.
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