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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Nós, NOKIA CORPORATION, declaramos, sob nossa única e inteira responsabilidade que o produto HS-2R 
está em conformidade com as disposições da seguinte Directiva do Conselho:  1999/5/CE.
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É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. Todos os direitos reservados.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar a totalidade ou parte do conteúdo deste
documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People e Pop-Port são marcas comerciais ou registadas da Nokia Corpora
nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerc
nomes comerciais dos respectivos proprietários.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer al
e melhoramentos em qualquer dos produtos descritos neste documento, sem pré-aviso.

A Nokia não será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de rec
nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente
forma como forem causados.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicá
são dadas garantias de nenhum tipo, expressas ou implícitas, incluindo, nomeadamente, garantia
implícitas de aceitabilidade comercial e adequação a um determinado objectivo, relacionadas co
exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou reti
documento em qualquer altura, sem pré-aviso.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para obter informaçõ
consulte o agente local da Nokia.
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O auricular com rádio HS-2R da Nokia é uma unidade que combina um rádi
estéreo e um auricular. O auricular com rádio HS-2R da Nokia pode ser ligad
telefones Nokia compatíveis com um conector Pop-PortTM, por exemplo, o N
61001 e o Nokia 3100. Para obter mais informações sobre o telefone Nokia,
contacte o seu representante Nokia ou o Serviço ao Cliente.  Com o auricular
efectuar e receber chamadas e ouvir rádio enquanto se desloca ou quando e
escritório. O auricular com rádio HS-2R da Nokia permite ouvir rádio nos 
telemóveis que não estão equipados com um rádio FM.

Antes de utilizar o auricular, leia cuidadosamente este manual do utilizador
informações mais pormenorizadas, consulte o manual do utilizador do telef
Não utilize este manual do utilizador em substituição do manual do utilizad
telefone, pois este último inclui informações importantes sobre segurança e
manutenção.

Este manual do utilizador explica como utilizar o auricular no que se refere 
funções de chamada básicas e como o utilizar como auricular com rádio FM

1. As versões mais antigas do telefone não são compatíveis.
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� Descrição geral do auricular
O auricular com rádio HS-2R 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

da Nokia é constituído pelos 
seguintes componentes:
1. Auricular com 

intrauriculares
2. Unidade de rádio FM 

estéreo
3. Botão enviar/terminar 

para atender, rejeitar ou 
terminar uma chamada. A 
pressão prolongada do 
botão enviar/terminar 
activa a marcação por voz. 

4. Visor com uma linha para 
indicar a estação de rádio 
seleccionada. 

5. Conector Pop Port para 
ligar o auricular ao 
telefone.

6. Microfone
7. Tecla de alimentação para ligar e desligar o rádio.
8. Clip de transporte com um gancho para prender a cinta.
9. Botões  e  para procurar as estações de rádio.
10.Botão rotativo para ajustar o volume.
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� Efectuar uma chamada
Quando o auricular está ligado ao telefone, prima o botão enviar/terminar p
efectuar uma chamada. 

Para terminar uma chamada activa em curso, prima o botão enviar/termina

Também pode efectuar e terminar uma chamada utilizando o telefone.

� Atender e rejeitar uma chamada
Prima o botão enviar/terminar para atender uma chamada. Se não quiser at
a chamada, prima a tecla enviar/terminar duas vezes, brevemente.

Também pode atender ou rejeitar a chamada utilizando o telefone.

Quando recebe uma chamada, ouve um toque seleccionado no telefone.

Resposta automática
Se a função Resposta automática estiver definida como activa no telefone, 
atende a chamada recebida automaticamente após um toque.

� Marcação por voz
Se não existir qualquer chamada em curso, prima sem soltar o botão enviar
terminar até ouvir um sinal sonoro que indica que pode dizer o nome preten
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como etiqueta vocal. Diga a etiqueta vocal. O telefone reproduz a etiqueta e 
marca o número correspondente.

es 
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Também pode activar a marcação por voz no telefone. Para mais informaçõ
sobre a utilização da marcação por voz, consulte o manual do utilizador do 
telefone.

� Ajustar o volume do auricular
Durante uma chamada, rode o botão rotativo do volume do auricular para 
aumentar ou diminuir o volume do som ou, em alternativa, utilize a tecla de
volume do telefone.
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2. Utilizar o rádio FM
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A ligação Pop-Port do telefone funciona como fonte de alimentação do aur
com rádio HS-2R da Nokia. Ligue o auricular ao telefone quando quiser ouv
rádio.

Nota: Para utilizar esta função, o telefone tem de estar ligado. Não ligue o 
telefone quando a utilização do mesmo for proibida ou quando constituir c
provável de interferências ou situações de perigo.

� Ouvir rádio
Para uma audição ideal do rádio, certifique-se de que todos os cabos do aur
estão o mais esticados possível. 

• Para ligar o rádio, prima a tecla de alimentação. O auricular selecciona 
automaticamente a estação de rádio que o utilizador estava a ouvir por ú
Os algarismos identificadores da estação são apresentados no visor do 
auricular.

• Para procurar uma estação automaticamente, prima o botão  ou 
durante mais de um segundo. Para procurar uma estação manualmente,
o botão  ou  brevemente.

• Prima  para procurar as frequências mais altas e  para as mais b
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� Funções de chamada durante a utilização do rádio
• Quando é efectuada ou recebida uma chamada, o rádio é silenciado 

mindo 
 

. O 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

automaticamente e o utilizador pode efectuar ou receber a chamada pre
o botão enviar/terminar. Quando se termina a chamada, o rádio é ligado
automaticamente.

• Para rejeitar uma chamada, prima a tecla de selecção direita do telefone
rádio volta a ligar-se automaticamente.
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Cuidados e manutenção
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O seu auricular é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado
recomendações que se seguem ajudá-lo-ão a cumprir todas as obrigações inerentes à
garantia e a desfrutar da utilização deste produto por muitos anos. 

• Mantenha todos os acessórios fora do alcance das crianças.

• Mantenha o auricular seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de líquidos pode
conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos.

• Não utilize ou guarde o auricular em lugares com pó ou sujidade. Os respectivos 
componentes móveis podem ser danificados.

• Não guarde o auricular em locais quentes. As altas temperaturas podem reduzir a
duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias ou derreter certos plá

• Não guarde o auricular em locais frios. Quando este aquece (atinge a temperatur
normal), pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as p
dos circuitos electrónicos.

• Não tente abrir o auricular. O manuseamento não especializado pode danificá-lo

• Não abane, não bata nem deixe cair o auricular. Um manuseamento indevido pod
as placas do circuito interno. 

• Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o 
auricular. 

• Não pinte o auricular. A pintura pode bloquear os componentes móveis e impedir
funcionamento correcto.
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Se o auricular não funcionar correctamente, leve-o ao ponto de assistência qualificada mais 
próximo. O pessoal de atendimento dar-lhe-á todo o apoio e, se necessário, providenciará 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

assistência técnica.
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