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Introdução
Parabéns pela sua compra. Os Mini Altifalantes Noki
permitem-lhe ouvir música, a partir de um telemóve
música compatível, e desfrutar de um som de alta qu
Os altifalantes têm um conector de áudio standard de
altifalantes também funciona como antena de rádio

Antes de utilizar os altifalantes, leia atentamente es
utilizador. Leia também o manual do utilizador do di
aos altifalantes, que faculta informações importante
e manutenção.
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ilhas, levante-a pela 
Este produto pode conter componentes pequenos. M
alcance das crianças.

Componentes
Os altifalantes contêm os componentes apresentado
manual: luz indicadora (1), elementos dos altifalante
compartimento das pilhas (3), cabo dos altifalantes c
áudio (4), tecla de alimentação (5), bobina para o cab
e ranhura para abrir a tampa do compartimento das

Os componentes dos altifalantes são magnéticos. Os 
atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de cré
suportes magnéticos de armazenamento junto dos a
que as informações guardadas nestes suportes podem

Instalar as pilhas
Os altifalantes são alimentados por três pilhas AAA. U
alcalinas. Para abrir a tampa do compartimento das p
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orrespondentes dos 
, para encaixá-la no 

tire-as do 

 remova as pilhas 
.

r dos altifalantes, 

patível que possua 
o compatível (como 
ranhura. Para instalar as pilhas, introduza-as conform
respectivo compartimento. Para fechar a tampa do c
pilhas, introduza as patilhas da tampa nas ranhuras c
altifalantes e pressione a tampa contra os altifalantes
devido lugar. 

Para remover as pilhas, abra a respectiva tampa e re
compartimento.

Durante longos períodos sem utilizar os altifalantes,
para evitar os danos provocados por fugas nas pilhas

Utilizar os altifalantes
Retire a ficha de áudio da ranhura, na parte posterio
e desenrole o cabo dos altifalantes.

Para ligar os altifalantes a um dispositivo Nokia com
um conector AV Nokia de 3,5 mm ou a um dispositiv
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e áudio standard de 
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patível que possua 
propriado (caso seja 
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ecla de alimentação 
ra desligar a 
 esquerda. A luz 

os a um dispositivo 
itivo.

 do dispositivo. Se o 
substitua as pilhas.

m moderado. 
do pode causar 
um PC ou leitor de música) que possua um conector d
3,5 mm, introduza a ficha de áudio no conector do d

Para ligar os altifalantes a um dispositivo Nokia com
um conector AV Nokia de 2,5 mm, ligue o adaptador a
fornecido) ao dispositivo e a ficha de áudio ao adapt

Para ligar a alimentação dos altifalantes, desloque a t
para a direita. A luz indicadora branca acende-se. Pa
alimentação, desloque a tecla de alimentação para a
indicadora apaga-se.

Para ouvir música quando os altifalantes estão ligad
compatível, inicie a reprodução de música no dispos

Para definir o volume, utilize os controlos do volume
nível do som dos altifalantes se tornar muito baixo, 

Aviso: Ouça música com um nível de so
A exposição contínua a um volume eleva
lesões nos seus ouvidos.
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 molhado, retire as 
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m pó e sujidade. 
er danificados.

temperaturas 
os electrónicos, 

tos plásticos.
Para transportar os altifalantes consigo, desligue a a
o cabo e introduza a ficha de áudio na ranhura da b

Cuidados e manutenção
O seu dispositivo é um produto de qualidade superior
com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-
cobertura da garantia.

• Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humida
de humidificantes podem conter minerais, que c
dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar
baterias e deixe-o secar completamente, antes d

• Não utilize ou guarde o dispositivo em locais co
Os componentes móveis e electrónicos podem s

• Não guarde o dispositivo em locais quentes. As 
elevadas podem reduzir a duração dos dispositiv
danificar as baterias e deformar ou derreter cer
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o o dispositivo 
umidade no 
dos circuitos 

o. Um 
s do circuito interno 

ergentes abrasivos 

 os componentes 

leve-o ao serviço de 
• Não guarde o dispositivo em locais frios. Quand
retoma a temperatura normal, pode formar-se h
respectivo interior, podendo danificar as placas 
electrónicos.

• Não deixe cair, não bata nem abane o dispositiv
manuseamento descuidado pode partir as placa
e os mecanismos mais delicados.

• Não utilize produtos químicos, diluentes ou det
para limpar o dispositivo.

• Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir
móveis e impedir um funcionamento correcto.

Se o produto não estiver a funcionar correctamente, 
assistência autorizado mais próximo.
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Eliminação 
O símbolo do contentor de lixo sobre rodas
produto, nos documentos ou na embalagem
os produtos eléctricos e electrónicos, bater
devem ser objecto de recolha selectiva no f
ciclo de vida. Este requisito aplica-se à Uni

outros locais onde estão disponíveis os sistemas de re
deposite estes produtos nos contentores municipais, 
urbanos indiferenciados se tratassem.

Ao entregar os produtos nos pontos de recolha ajuda a
não controlada de resíduos e a promover a reutilizaç
materiais. Informações mais detalhadas estão dispon
retalhistas do produto, autoridades locais de gestão 
organizações nacionais de responsabilização dos pro
representante Nokia local. Para consultar a Eco-decla
instruções para entrega de produtos obsoletos, aced
específicas de cada país em www.nokia.com.
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