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Mobile Reader – Instruções de Instalação

INSTALACIÓN DEL PROGRAMA DEL MOBILE READER
El presente documento Este documento descreve a instalação do software Mobile
Reader. Se tiver comprado o telefone com o Reader já instalado não terá que seguir
os próximos passos.
O software, instruções e informações mais recentes estão sempre disponíveis em
www.knfbReader.eu.

Descrição Geral.
Para concluir a instalação do Mobile Reader, necessitará do seguinte:

-

Um telemóvel Nokia N82 (ou outro modelo aprovado).
Um PC com acesso à Internet, para activar o produto Mobile Reader.
O cabo USB Nokia, fornecido com o telefone, para efectuar a ligação do
telefone a um PC.

-

O número de série do Mobile Reader, que está impresso na parte de trás da
embalagem. Se já se tiver registado anteriormente em www.knfbReader.eu,
pode encontrar o número de série aqui. Se não tiver número de série
contacte o distribuidor e obtenha-o.
A instalação do seu Mobile Reader implica os seguintes passos:

-

Configuração da câmara do telefone

-

Instalação do software Mobile Reader.

Registar o utilizador
Definição da comunicação entre o Telefone e o PC, para instalar o software
Mobile Reader.

Activação do Mobile Reader.

Configuração da câmara do telefone.
Ver o anexo no Manual de Utilizador correspondente ao telefone específico que está
a utilizar.

Registar o utilizador.

-

Ir à página www.knfbReader.eu
Clicar em “My Reader” na lista da esquerda
Clicar em “New User”

Registar o utilizador inserindo o nome e informações de contacto, ou se estiver a
configurar o Mobile Reader para alguém, digite o nome e informação de contacto
dessa pessoa.
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Definição da Comunicação entre o Telefone e o PC.
Para instalar o software Mobile Reader a partir do CD (ou efectuando o download
online) para o telefone, o PC deve ser capaz de comunicar com o telefone Nokia. A
Nokia fornece software de comunicação grátis para os seus telefones. Apenas tem
que efectuar este passo uma vez para cada PC que vai utilizar. Efectue os
seguintes passos:

-

O software Nokia NSeries PC Suite vem com o telefone. Também pode
efectuar o download da versão em inglês:
www.nseries.com/index.html#l=support,downloads,nseriespcsuite,download
Para obter a Nokia Nseries PC Suite noutros idiomas, vá ao website da Nokia
no seu país e siga a ligação para o Suporte e depois para Downloads.
Está disponível uma versão em inglês acessível. Navegue até
www.blindsea.com e siga estas ligações: "Mobile Corner" > "3rd Edition 3rdParty Software" > "Nokia PC Suite".

-

Instale a Nokia Nseries PC Suite no seu PC, de acordo com as orientações.
Ligue o telefone, através do cabo USB ao PC.

No telefone aparecerão várias opções de ligação. Seleccionar “PC Suite”. Em
poucos segundos, o PC emitirá um som a indicar que a ligação foi bem sucedida.
Nota: Para instalar o software Mobile Reader, não é necessário “Sincronizar”
através do software PC Suite.

Instalação do Software Mobile Reader.

-

Se tem o Mobile Reader no seu telefone, deve removê-la. Para remover o
Reader, vá ao Menu > Aplicações > Gestor de Aplicações > Reader >
Opções > Remover. Terá que reactivar o software como descrito em baixo.

-

Insira o CD-ROM do Software Mobile Reader no seu PC (ou efectue o
download dos ficheiros de instalação a partir de www.knfbReader.eu).

-

Primeiro instale o “Reader executable”.

-

Nota: pode escolher entre instalar na memória do telefone ou no cartão de
memória. Se está a instalar só o software Reader e um idioma, deve instalar
na memória do telefone para um melhor e mais rápido desempenho.
Contudo, se pretende instalar mais do que um idioma, ou se está a instalar
no telemóvel 6220Classic (memória do telefone limitada), deve instalar o
software Reader e todos os Idiomas no cartão de memória.

-

Nota: Quando instala no telefone 6220Classix, irá aparecer a seguinte
mensagem durante a instalação: “ A aplicação não é compatível com o
telefone. Continuar assim mesmo?”. Este aviso aparece erroneamente.
Seleccione “Sim” e a instalação continuará.

-

Em seguida, instale o pacote de idiomas para o Idioma de Utilizador
desejado.

3/7

Siga as instruções no ecrã do seu PC; numa determinada altura, ser-lhe-á
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-

Depois de instalar o Idioma de Utilizador desejado, também pode instalar o
pacote de documentação para esse idioma. A instalação do pacote de
documentação irá tornar possível para você acesso o Guia de Utilizador,
Resumo de Comandos e Guia Rápido directamente a partir do seu telefone.

-

Por último, instale qualquer outro idioma adicional. Todos os idiomas
adicionais que deseja activar devem ser instalados antes da activação. A sua
licença pode limitar o número de idiomas permitidos, mas deve instalar pelo
menos um idioma, para o seu idioma de utilizador. Pode instalar idiomas
adicionais após a activação, usando a “Activação de pacote adicional”
descrito na secção 10 do Manual do Utilizador do Mobile Reader.

Durante a instalação deve aceitar o Acordo de Licença de Utilizador Final. Este
acordo estabelece os termos e condições que se aplicam à utilização do Reader. A
sua aceitação informada concede-lhe a autorização pessoal para usar este produto,
sem ela não o pode usar. O texto do acordo aparece durante a instalação do
Reader; (ver Figura C1). Pressione para Baixo através do Texto, e pressione OK
para aceitar. A Licença também pode ser lida na internet em www.knfbReader.eu,
ou no CD que vem com o software Mobile Reader.

FIGURA C1

O próximo ecrã mostra os acordos adicionais relativos à instalação do Reader; (ver
Figura C2). Pressione novamente para Baixo através do texto, e OK para aceitar.

FIGURA C2
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A instalação continuará; (ver Figura C3).

FIGURA C3

Iniciar o Mobile Reader.
Depois da instalação estar completa, pode iniciar o Mobile Reader. Se a tecla
esquerda do ecrã do telefone disser “Reader”, o seu telefone está pré-configurado
para iniciar o Reader com a Tecla de Selecção Esquerda. Caso contrário, pode
configurar uma tecla de atalho em “Personalização” nas opções do telefone; ver o
manual Nokia.
Em alternativa, pode sempre iniciar o Reader a partir do ecrã inicial do telefone,
Para mais informações ver o anexo do seu telefone.

Activação do Software Mobile Reader.
A primeira vez que o Reader é iniciado, ou se a versão anterior foi removida, o
Reader irá guiá-lo através da activação de software. O primeiro ecrã informa que o
processo tem várias etapas. (Ver figura C4). Em qualquer etapa pode pressionar
Seguinte (Tecla de Selecção Esquerda) para continuar ou Cancelar (Tecla de
Selecção Direita) para fechar o processo. Se não activar o produto, o Reader irá
iniciar mas com as funcionalidades reduzidas.

FIGURA C4
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No próximo ecrã, é pedido para digitar o código de activação do software. (Ver
Figura C5). Pressione seta para baixo para obter mais informações; ver Figura C6.

FIGURA C5

Pode obter um código de activação na página www.knfbReader.eu. Para iniciar
sessão, necessitará de digitar o número de série do produto, que pode ser
encontrado na parte lateral da embalagem do produto. Será questionado pelo
código do software na parte inferior do ecrã do seu telefone (Figura C6). Se tinha
uma versão anterior do Mobile Reader que foi removida do telefone vá ate à secção
“My Reader” na página de internet, e veja aqui a licença. Clique em “Retry
activation” e siga os passos para obter um código de activação. Contudo, recebe um
código de activação, digite-o utilizando o teclado do telefone e pressione Seguinte
quando terminar. Os códigos de Activação são apenas válidos por um período de
tempo.

FIGURA C6

Se o código digitado estiver incorrecto ou inválido, o próximo ecrã pede para digitálo novamente. (Ver Figura C7). Pressione OK para ir para o ecrã e voltar a inserir o
código.
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FIGURA C7

Se o código inserido for válido, o próximo ecrã informa que a activação foi concluída
com sucesso. (Ver Figura C8). Pressione Ok para sair da Activação da Licença e
começar a usar o Reader.

FIGURA C8

Se não activar o software do Reader, pode usá-lo na versão experimental. Mas terá
opções limitadas, não podendo usufruir por completo do Mobile Reader.
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