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Dicas na ponta  
do dedo

Comece Aqui

Bem-vindo ao iPhone. Este Guia Rápido lhe 
explicará como configurar o seu iPhone e como 
usar seus principais recursos. Quando você já 
tiver aprendido e estiver usando o iPhone para 
fazer ligações, poderá obter mais informações 
sobre o iPhone no site 
www.apple.com/br/iphone.

Preparado, configurado, já.
1. Transfira o iTunes. 
Visite o site www.apple.com/br/itunes/download 
e faça a transferência da última versão do iTunes 
para instalá-la no seu Mac ou PC.

2. Conecte ao seu computador.
Conecte seu iPhone à porta USB  
do seu computador.

3. Sincronize.
Quando você conecta o iPhone, o iTunes 
se abre e guia você através do processo de 
configuração. Selecione os contatos, calendários, 
músicas, vídeos e fotos que deseja sincronizar e 
clique em Aplicar, no canto inferior direito. 
Se você ainda não está familiarizado com o
uso do iTunes ou da sincronização, poderá
ver um tutorial rápido no site 
www.apple.com/br/itunes/tutorials. 

Fazer uma ligação.
Toque em um número de telefone nos Contatos, 
Favoritos, em um e-mail, SMS ou em quase 
qualquer lugar do iPhone para fazer uma 
ligação. Ou toque no botão Teclado para discar 
manualmente. Para responder a uma ligação 
quando estiver usando o headset do iPhone, 
pressione o botão central uma vez. Pressione 
novamente para finalizar sua ligação. 

Amplie para editar o texto. 
Toque no texto que você deseja editar. Para 
reposicionar o ponto de inserção, toque e 
mantenha pressionado para ativar a lupa.  
Deslize seu dedo para mover o ponto de 
inserção e depois edite usando o teclado. 

Envie Mensagens.
Toque no ícone SMS. Digite um nome ou um 
número de telefone no campo Para ou selecione 
alguém dos seus contatos. Escreva sua mensagem 
e depois toque em Enviar. Para enviar fotos, toque 
no botão Câmera. Para apagar ou encaminhar 
toda ou uma parte de uma mensagem, toque em 
Editar. Para remover uma conversa inteira da sua 
lista de Mensagens, passe seu dedo sobre ela e 
depois toque em Apagar.

Configuração do e-mail.
Para configurar uma conta de e-mail 
diretamente no seu iPhone, toque em Adicionar 
Conta nos Ajustes do Mail. Em seguida, toque 
no tipo de conta que você possui ou toque em 
Outra para configurar a maioria das contas POP3 
ou IMAP. Os ajustes de conta de e-mail também 
podem ser sincronizados a partir do seu Mac ou 
PC usando o iTunes.

Informações básicas sobre os botões.
Para ativar seu iPhone, pressione firmemente  
o botão Ativar/Desativar. Para desativar ou 
reiniciar o iPhone, mantenha pressionado o 
botão Ativar/Desativar e depois deslize para 
confirmar. Para colocar seu iPhone no modo de 
repouso, pressione o botão Ativar/Desativar uma 
vez. Esta ação desativa a tela, mas permite que  
o iPhone receba ligações. Para silenciar uma 
ligação recebida, pressione uma vez. Para enviar 
uma ligação diretamente para o voicemail, 
pressione duas vezes. 

Ir para o Início.
Ao usar um aplicativo, pressione o botão Início 
para fechá-lo e voltar à tela de Início. Pressione  
o botão Início novamente para ir para a
sua tela de Início principal. Durante uma ligação, 
você pode acessar seu e-mail, calendário ou 
outros aplicativos e até mesmo navegar pela 
Internet quando estiver conectado através de 
Wi-Fi ou 3G. Clique duas vezes no botão Início 
em qualquer momento para abrir os Favoritos. 
Quando estiver no modo de repouso, clique duas
vezes para abrir os controles do iPod.

Teclado Inteligente.
O iPhone corrige e sugere palavras 
automaticamente enquanto você escreve.  
Assim, se você tocar em uma letra errada,  
basta continuar digitando. Para aceitar a palavra 
sugerida, toque na barra de espaço. Toque no “x” 
para desconsiderar a palavra sugerida. O teclado 
aprende as palavras que você digita. Ele também 
insere apóstrofes nas contrações para você. Para 
alternar para o teclado de números e símbolos, 
toque na tecla “.?123”. Toque na barra de espaço 
duas vezes para adicionar um ponto final.

Corte, copie e cole.
Quando estiver digitando, toque duas vezes em 
uma palavra para selecioná-la. Arraste os pontos 
de captura para selecionar mais ou menos texto, 
e depois toque para cortar, copiar, ou colar. Para 
copiar o texto de páginas web, e-mail ou SMS, 
toque e mantenha pressionado para selecionar  
o texto. Para desfazer uma edição, agite o iPhone 
e depois toque no botão Desfazer.

Toque/
Silêncio

Aumentar/
Abaixar o 

Volume 

Ativar/ 
Desativar 
Repouso/ 
Despertar
Barra de 
estado

Início
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Lovers in Japan do Coldplay está disponível no iTunes. Google, o logotipo Google e Google Maps são marcas de fábrica da Google Inc.  
Tele Atlas® Map data © 2009. Todos os direitos reservados.

Google, o logotipo Google e Google Maps são marcas de fábrica da Google Inc.  
Tele Atlas® Map data © 2009. Todos os direitos reservados.

A App Store está disponível em determinados países. 

O Visual Voicemail* e o MMS podem não estar disponíveis em 
todas as áreas. Por favor, entre em contato com o seu provedor 
de acesso sem fio para obter mais informações.

Alguns recursos e serviços não estão disponíveis em todas 
as áreas.

© 2009 Apple Inc. Todos os direitos reservados. Apple, Cover 
Flow, iPod, iTunes, Mac, e Safari são marcas registradas da 
Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. iPhone e 
Spotlight são marcas de fábrica da Apple Inc. App Store é uma 
marca de serviço da Apple Inc. Outros nomes de produtos e de 
empresas aqui citados podem ser marcas registradas de suas 
respectivas empresas. Desenhado pela Apple na Califórnia. 
Printed in China.  BR034-4989-A

Veja a web de perto.
Toque duas vezes em qualquer elemento de uma 
página web – figura ou texto – para ampliá-lo. 
Toque duas vezes novamente para reduzir. Toque 
no botão Multipágina para passar as páginas de 
várias páginas web ou para abrir uma nova. Gire 
o iPhone para ver a web em formato panorâmico.

Encontre uma localização. Busque nos arredores.
Para ver onde você está no mapa, toque o 
botão Localização. Um círculo azul ou um 
ponto indicam a sua posição atual. Encontre 
lugares dos arredores digitando palavras como 

“Starbucks” ou “pizza” no campo de busca. 
Toque duas vezes para ampliar. Toque uma vez 
com dois dedos para reduzir.

Controles de vídeo e música.
Toque na tela para abrir os controles da tela.  
Toque novamente para ocultá-los. Ao tocar 
duas vezes em um vídeo, você alterna entre a 
tela panorâmica e a tela cheia. Quando estiver 
ouvindo música com o headset cabeado, 
pressione o botão central uma vez para colocar
em pausa ou reproduzir. Pressione-o duas vezes 
rapidamente para ir para a próxima música. 

Mais informações.
Você pode ver demonstrações e aprender  
muito mais sobre os recursos do iPhone no site 
www.apple.com/br/iphone.

Para ler o Guia do Usuário do iPhone no  
seu iPhone, visite help.apple.com/iphone  
ou abra os Favoritos do Safari. Para obter 
versões transferíveis do Guia do Usuário 
do iPhone e do Guia de Informações 
Importantes sobre o Produto, visite o site 
www.apple.com/br/support/iphone.

Obtenha suporte.
Entre em contato com o seu provedor de 
acesso sem fio para obter suporte técnico sobre 
os serviços relacionados à rede, incluindo o 
Visual Voicemail e faturamento .* Visite o site 
www.apple.com/br/support/iphone para obter 
suporte técnico para o iPhone e iTunes.

Explore suas músicas no Cover Flow.
Gire o iPhone para passar as capas dos álbuns  
no Cover Flow. Toque em qualquer álbum para  
ver sua lista de faixas e depois toque em 
qualquer faixa para reproduzi-la. Toque fora da 
lista de faixas para voltar para a capa do disco.

Busque com o Spotlight.
Para usar a busca do Spotlight, vá para a tela de 
Início principal e pressione o botão Início ou passe 
o dedo na tela da esquerda para a direita. Digite 
o que você gostaria de encontrar – um nome, 
palavras-chave, uma música, um artista ou um 
título de filme. O iPhone oferece sugestões a 
medida que você escreve para tornar a busca 
ainda mais rápida. Para buscar em um aplicativo 
como o Mail, nos Contatos ou no iPod, toque a 
barra de estado. 

Obtenha instruções.
No item Mapas, toque em Instruções e depois 
digite os pontos de início e de fim. Você pode 
usar sua localização atual, digitar um endereço, 
ou selecionar um endereço dos seus contatos 
ou das localizações favoritas. Toque em Rota para 
mostrar os itinerários de carro. Toque no 
botão Caminhar para obter itinerários a pé ou no 
botão Ônibus para ver as rotas e os horários dos 
transportes coletivos. O iPhone pode rastrear e 
mostrar onde você está ao longo de 
qualquer rota que você escolher.

Veja fotos.
Passe suas fotos favoritas do computador 
para seu iPhone usando o iTunes ou use a 
câmera integrada para tirar fotografias. Passe 
os dedos para a direita ou esquerda para passar 
de uma imagem a outra. Toque duas vezes ou 
una e separe os dedos para reduzir e ampliar. 
Toque uma vez para abrir os controles da tela. 
Toque no botão Ação para enviar uma foto por 
MMS ou e-mail, usá-la como imagem de fundo 
ou atribuí-la a um contato.

Acesse a App Store.
Toque no ícone App Store para navegar sem 
fio por dezenas de milhares de aplicativos em 
categorias como jogos, negócios, viagens, redes 
sociais e mais. Explore os itens Em Destaque, 
por Categorias, pelos Top 25 ou busque pelo 
nome. Para comprar e transferir um aplicativo 
diretamente para seu iPhone, toque em Comprar 
Agora. Muitos aplicativos são até mesmo gratuitos.
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