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Introdução
O Mini Altifalante Nokia MD-11 permite-lhe ouvir música a partir de um dispositivo móvel
ou leitor de música compatível e desfrutar de um som de alta qualidade. Pode ligar um
segundo altifalante MD-11 para obter som estéreo. O altifalante tem uma ficha de áudio
standard de 3,5 mm. O cabo do altifalante funciona como antena de rádio FM.

Aviso:
Este produto pode conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do
alcance das crianças.

Componentes

O altifalante contém os seguintes componentes: elemento do altifalante (1), tecla de
alimentação (2), luz indicadora (3), conector de áudio de 3,5 mm (4), cabo do altifalante
com uma ficha de áudio (5), tampa do compartimento das pilhas e bobina do cabo (6).

Colocar as pilhas
1 Para abrir a tampa do compartimento das pilhas, desenrole o cabo do altifalante e

puxe a patilha na direcção da seta.
2 Coloque três pilhas AAA no respectivo compartimento.
3 Para fechar a tampa do compartimento das pilhas, alinhe a tampa com o cabo do

altifalante e pressione a tampa até esta se fixar na sua posição.

Quando não for utilizar o altifalante durante longos períodos, remova as pilhas para
evitar os danos provocados por fugas nas pilhas.
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Utilizar o altifalante
Ligar o altifalante
1 Retire a ficha de áudio da ranhura na zona inferior do altifalante e desenrole o cabo

do altifalante.
2 Introduza a ficha de áudio no conector do dispositivo Nokia ou de outro dispositivo

compatível que possua um conector de áudio standard de 3,5 mm. Se o dispositivo
Nokia tem um conector AV Nokia de 2,5 mm, utilize o adaptador apropriado.

Ouvir música
1 Prima a tecla de alimentação. A luz indicadora acende quando o altifalante está

ligado.
2 Reproduza áudio e utilize os controlos de volume do dispositivo. Quando as pilhas

têm pouca carga, é emitido um sinal sonoro intermitente com um intervalo regular.

Aviso:
A exposição contínua a um volume elevado pode causar danos à sua audição. Ouça
música num nível de som moderado.

Ouvir em estéreo
Ligue um segundo altifalante MD-11 ao conector do altifalante que está ligado ao seu
dispositivo e ligue ambos os altifalantes.

Informações sobre o produto e segurança
Cuidar do seu dispositivo
Manuseie o dispositivo, a bateria e respectivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a preservar a
cobertura da garantia.

• Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam
a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar.

• Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser
danificados.

• Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração do
dispositivo, danificar a bateria e deformar ou derreter os plásticos.

• Não guarde o dispositivo em temperaturas frias. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se
humidade no respectivo interior, podendo danificar os circuitos electrónicos.

• Não tente abrir o dispositivo.
• Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de

rádio.
• Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno

e os mecanismos.
• Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
• Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.
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Reciclar
Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao
efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Para
obter informações ambientais sobre o produto e sobre como reciclar os seus produtos Nokia, consulte www.nokia.com/
werecycle ou, com um dispositivo móvel, nokia.mobi/werecycle.

Símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica
que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do
respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais,
como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para mais informações sobre os atributos ambientais do dispositivo,
consulte www.nokia.com/ecodeclaration.

Direitos de autor e outros avisos

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e o logótipo dos Nokia Original Accessories são marcas comerciais ou marcas registadas da
Nokia Corporation.
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