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PORTUGUÊS
Altifalantes para Música Nokia MD-3
Os altifalantes estéreo MD-3 proporcionam um som de elevada qualidade, 
enquanto ouve música ou rádio no seu dispositivo áudio ou telemóvel 
Nokia compatível. Os altifalantes têm uma ficha de áudio estéreo de 
3,5 mm (localizada na base dos altifalantes).

Antes de utilizar os altifalantes, leia atentamente este manual do 
utilizador. Consulte também o manual do utilizador do seu telemóvel, que 
inclui informações importantes sobre segurança e manutenção, ou o 
manual do utilizador do dispositivo de áudio compatível. Mantenha todos 
os acessórios fora do alcance das crianças.

Carregadores
Verifique o número do modelo do carregador, antes de o utilizar com este 
dispositivo. Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelo 
carregador AC-4.
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Aviso! Utilize apenas carregadores certificados pela Nokia 
para uso com este dispositivo específico. A utilização de 
quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação 
ou garantia e pode ser perigosa. 

Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe 
a respectiva ficha, não o cabo.

Preparação para uso
Os altifalantes podem ser alimentados por três pilhas AA ou pelo o 
carregador AC-4 fornecido. Note que o carregador AC-4 não carrega as 
pilhas. Quando utilizar pilhas, são recomendadas as pilhas alcalinas.

Se pretender utilizar os altifalantes com pilhas, para instalar as pilhas abra 
a tampa correspondente, situada na parte posterior dos altifalantes, 
premindo as duas patilhas, coloque as pilhas conforme indicado no 
respectivo compartimento e feche a tampa das pilhas, encaixando-a no 
devido lugar. Durante períodos longos em que os altifalantes não sejam 
utilizados, retire as pilhas para evitar danos provocados por derramamentos.
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Para utilizar os altifalantes com o carregador AC-4, ligue o carregador a 
uma tomada de corrente e ligue o cabo do carregador ao conector situado 
na parte posterior dos altifalantes.

Utilizar os altifalantes
Para ligar os altifalantes ao telemóvel ou dispositivo de áudio, ligue o 
cabo dos altifalantes ao conector do dispositivo. Os altifalantes podem ser 
utilizados com adaptadores Nokia compatíveis. Para utilizar os 
altifalantes com um adaptador Nokia, ligue o adaptador ao dispositivo e 
o cabo do altifalante ao adaptador.

Para ligar ou desligar os altifalantes, prima a tecla de alimentação, 
situada na parte superior dos altifalantes. Quando os altifalantes estão 
ligados, a luz indicadora verde está acesa.

Para definir o volume, utilize o botão situado na parte superior dos 
altifalantes. Se o nível do som dos altifalantes ficar muito baixo, quando 
utilizar a alimentação por pilhas, substitua as pilhas.
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Cuidados e manutenção
O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado 
com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a 
cobertura da garantia.

• Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos 
de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão 
dos circuitos electrónicos. Caso molhe o dispositivo, deixe-o secar 
completamente.

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

• Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas 
elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, 
danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.

• Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo 
retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no 
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respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos 
electrónicos.

• Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um 
manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno 
e os mecanismos mais delicados.

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

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

Se o produto não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de 
assistência autorizado mais próximo.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

NOKIA CORPORATION, declara que este MD-3 está conforme com os 
requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 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/.

Eliminação 
O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no 
produto, nos documentos ou na embalagem, lembra que na 
União Europeia todos os produtos eléctricos e electrónicos, 
baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva 
no final do respectivo ciclo de vida. Não deposite estes produtos 
nos contentores municipais, como se se tratassem de resíduos 
urbanos indiferenciados.

Entregue os produtos nos pontos de recolha, para evitar possíveis riscos 
para o ambiente e para a saúde humana, causados pela eliminação não 
controlada de resíduos, e para promover a reutilização sustentada dos 
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recursos materiais. As informações sobre a recolha estão disponíveis junto 
dos revendedores do produto, autoridades locais de gestão de resíduos, 
organizações nacionais de responsabilização dos produtores ou o seu 
representante Nokia local. Para mais informações, consulte a Eco-
declaração do produto ou as informações específicas de cada país, em 
www.nokia.com.
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